
คูมือสำหรับประชาชน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน   :  การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

   พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

          โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

                    (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

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

6. ระดับผลกระทบ  : บริการท่ัวไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  : เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  0   จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด     0    จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด   0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52  

11. ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ   :      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่คำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        1. หลักเกณฑวิธีการ 

           ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตาราง

เมตรและมิใชเปนขายของในตลาด  จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

ภายใน  30 วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต)  เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคำสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอ
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ตออายุใบอนุญาตไมไดมายืน่คำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว       ตองดำเนินการขออนุญาตใหม

เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

          ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว   แตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะตอง

เสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินที่คางชำระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกัน

เกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินการไวได จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน

ครบจำนวน 

       2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

    (2) ตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑตามเทศบัญญัติของเทศบาลฯ  

หมายเหต ุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ 

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่

เกิน 200 ตารางเมตรพรอมหลักฐาน

ที่ทองถิ่นกำหนด 

15 นาที กองสาธารณสุขฯ  

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ

คำขอและความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง/

ครบถวนเจาหนาที่แจงตอผูยื่นคำ

ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการ

หากไมสามารถดำเนินการไดใน

ขณะนั้นขณะนั้นใหจัดทำบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา

ที่กำหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำ

ขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุขฯ หากผูขอตออายุใบอนุญาต 

ไมแกไขคำขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวน

ตามที่กำหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองใหเจาหนาที่

สงคนืคำขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวยและ

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539)) 



3/5 
 

ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

     กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

    กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนำใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

20 วัน กองสาธารณสุขฯ   กฎหมายกำหนดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/ไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต   มีหนังสือแจง

การอนุญาตแก ผูขออนุญาตทราบ

เพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนดหากพน

กำหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแก

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต   แจงคำสั่งไมอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จำหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรแก

ผูขอตออายุใบอนุญาตทราบพรอม

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน กองสาธารณสุขฯ    ในกรณีที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสำเนาแจงสำนัก

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

   แจงใหผูขออนุญาตมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะ 

เวลาที่ทองถิ่นกำหนด 

1 วัน กองสาธารณสุขฯ กรณีไมชำระตามระยะเวลา

ที่กำหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 ของ

จำนวนเงินที่คางชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

4) 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

5) 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชน

สำเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก

สรางอาคารหรือหลักฐาน

แสดงวาอาคารนั้นสามารถใช

ประกอบการไดตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับ

ใบอนุญาตผูชวยจำหนาย

อาหารและผูปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 
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16. คาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมการขอตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200  

ตารางเมตร ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากชอง เรื่อง สถานที่จำหนาย

อาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2544  ดังนี้ 

      ชั้น  1 พ้ืนที่เกิน  500  ตารางเมตร  ขึ้นไป    ฉบับละ  1,500 บาท 

      ชั้น  2  พ้ืนที่เกิน  350  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร ฉบับละ  1,200 บาท 

      ชั้น  3   พื้นที่เกิน  200  แตไมเกิน  350  ตารางเมตร ฉบับละ  1,000 บาท 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปาก

ชอง) หรือตามชองทางการใหบริการ เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8  หรือที่

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th    

2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต ุ(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 

 


