
คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร             

พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ    

   ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 

ตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตส้ินสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขอ

อนุญาตรายใหม ท้ังนี้ หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตอง

เสียคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ

จํานวน     

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)    

(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน   

(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการตองถูกตองตามหลักเกณฑ(ตามขอกําหนดของทองถ่ิน)    

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน

กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล      

จังหวัดสตูล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ี

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ)) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง  

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)     

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตาราง

เมตรพรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน)) 

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวน

ของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/

เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้นขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

 

 

1 ช่ัวโมง - 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

2. หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสาร

เพิ่มเติมใหครบถวนตามท่ีกําหนดในแบบบันทึกความบกพรอง

ใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอและเอกสารพรอมแจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวยและแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพิจารณา 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาตกรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

2. กฎหมายกําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557))) 

20 วัน - 

 

4) - การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนด

ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว

อันสมควร 

     2. กรณีไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาตแจงคําส่ังไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

 

8 วัน - 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวนัท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ

ละไมเกิน 15 วันและแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับ

แตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณายังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ

ถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจงก.พ.ร. )) 

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ)) 

1 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ   

- 

2) 

 

สําเนาทะเบยีนบาน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ   

 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง  1 ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

5) 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

6) 

 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของเชนสําเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใช

ประกอบการไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 

สําเนา  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตผูชวยจําหนายอาหารและผู

ปรุงอาหาร 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 

สําเนา  0  ฉบับ 

หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 

3,000 บาทตอป 

(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)) 

คาธรรมเนียม  0  บาท 

 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน)) 

 

หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา   

  19.1 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแต

วันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวนใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆละไมเกิน 15 วันและใหแจงตอผูยื่นคําขอทราบ

ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   

  19.2 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือใหผู

ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนาแจง ก .พ .ร. ทราบทุกครั้ง 

 

 



 

 

ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตาราง

เมตร 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 30.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : สําเนาคูมือประชาชน 02/09/2015 09:49  

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


