
คู่ มือส ำหรับประชำชน :  การขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่                        
เกิน 200ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
________________________________________________________________________________________ 
 

1. ช่ือกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสวนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:                                                                                                              
 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0 
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 07/08/2015 15:34 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
   1) สถำนที่ให้บริกำร ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง/ติดต่อด้วยตนเอง                        
    ณ หน่วยงาน 
   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา                            
   08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
   หมำยเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
                2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

      1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น
ขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..วันก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่อใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุ
ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจ านวนที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 



     2. เงื่อนไขการยืน่ค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
         (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครอบถ้วน 
         (2) ส าเนาใบอนุญาตหือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
         (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
         (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น   
 ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
หมายเหตุ:ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที  
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนาม
ไว้ในบันทึกด้วย 

1 ชั่วโมง - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2.หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร้อมให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์(อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539) 
 
 



3 การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอใบอออนุญาต
กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน(ตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557) 

4 - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
2.กรณีไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
หารอุทธรณ์ 

15 วัน - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.ให้กรณีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งขยาย
เวลาให้ผู้อนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้ง ส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ 

5 - ช าระค่าธรรมเนียม(กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)แจ้งให้
ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 วัน - 1)ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทท้องถิ่น 
2)กรณีไม่ช าระตาม



 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ           
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ า                  
ตัวประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3 หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนด 
 

4 ใบมอบอ านาจ(ใน
กรณีท่ีมีการมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนด 
 

5 
 

หลักฐานที่แสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนด 
 

 

 

ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 



 
15.2) เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ           
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ส าเนาใบอนุญาต
ตามท่ีกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่นส าเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า

อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนด 
 

2 ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาต

ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนด 
 

 

 


