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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุ ข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุ ญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่
เป็ นขายของในตลาดจะต้องยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วัน
ก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต) เมื่อได้ยนื่ คาขอพร้อมกับเสี ยค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาตไม่
ได้มายืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุ ญาตสิ้ นสุ ดแล้วต้องดาเนิ นการขออนุ ญาตใหม่เสมือนเป็ นผูข้ ออนุญาตราย
ใหม่
ทั้งนี้หากมายืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสี ยค่าปรับ
เพิม่ ขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่คา้ งชาระและกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยืน่ คาขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ
(3) สภาพสุ ขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรี ยบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คาขอ
ต่ออายุใบอนุ ญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ทอ้ งถิ่นกาหนด

15 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณี ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ นื่ คา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น
ขณะนั้นให้จดั ทาบันทึก
ความบกพร่ องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผูย้ นื่ คาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย

1 ชัว่ โมง

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้องถิ่น)
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริ บทของท้องถิ่น
2. หากผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอ
หรื อไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่ องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็ น
หนังสื อถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิ ทธิใน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น
สุ ขลักษณะ
กรณี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุ ขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณี ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุ งแก้ไข
ด้านสุ ขลักษณะ

20 วัน

-

การแจ้งคาสัง่ ออก
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต

8 วัน

3)

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริ บทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุ ขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน

5/9

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ให้ต่ออายุใบอนุ ญาต
1. กรณี อนุญาต
มีหนังสื อแจ้งการอนุญาตแก่
ผูข้ ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทอ้ งถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุ ญาตเว้นแต่จะมี
เหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร
2. กรณี ไม่อนุ ญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุ ญาตให้ต่อ
อายุใบอนุ ญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตรแก่ผขู ้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิ ทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี มี
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ตาบลแสนตอ

หมายเหตุ

งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริ บทของท้องถิ่น
2. ในกรณี ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผขู้ ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็ จพร้อม
สาเนาแจ้งสานัก
ก.พ.ร. ทราบ)
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริ บทของท้องถิ่น
2. กรณี ไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กาหนดจะต้องเสี ย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
0
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคล
3)

4)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

หมายเหตุ
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ที่

5)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สาเนา
0
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องเช่น
สาเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้ างอาคาร
1)
หรื อหลักฐาน
แสดงว่าอาคาร
นันสามารถใช้
้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุม
อาคาร
ใบรับรองแพทย์
1
ของผู้ขอรับ
2) ใบอนุญาตผู้ชว่ ย
จาหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200 ตาราง
เมตรฉบับละไม่ เกิน 3,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุ ญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
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