
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนารายได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ 

โทร.045-811-012 



คำนำ 
 
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ           
พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามมาตรา  ๗  ได้กำหนดให้  “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับ
อนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  

  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจ
งานในการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ 
 
 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

 
งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  
 
 สรุป กระบวนงานบริการ   ๕  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ๓๐  วัน/ราย 

ยื่นคำขอ 
ตรวจสอบคำขอ 

พร้อมเอกสารหลักฐาน 

รายงานผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

ตรวจสอบ 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต 
โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ภายใน 

๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

กรณีคำขอและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ส่งคืนในคราวเดียวกัน 



การขออนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม่) 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.บัตรประจำตัว  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา) 
    ๒.บัตรประจำตัว  สำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต(ถ่ายเอกสาร
และรับรองสำเนาแนบ) 
    ๓.สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ(ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบ
มาด้วย) 
   ๔.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล
(ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
    ๕.หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) 
    ๖.หนังสือมอบอำนาจ 

๒.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ(๑) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
    ๒.ใบอนุญาต 

๓.กรณีแจ้งเลิกกิจการ 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 
    ๒.บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย) 

๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

๕.กรณีใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถ้ามี) ที่ชำรุดในสาระสำคัญ 
    ๒.หลักฐานการแจ้งความ กรณีใบอนุญาตหาย 

ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียม  ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ 

สถานที่ติดต่อ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่    โทร 045-811-012   
รับเรื่องร้องเรียน     

    ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่    

โทร 045-811-012   หรือ https://chanyai.go.th 



คู่มือสำหรับประชาชน  : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 
                              อาหารพืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่     
 
ชื่อกระบวนงาน  :  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่ 
                         เกนิ๒๐๐ ตารางเมตร 
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่     
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น      
                                  (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   ๓๐ วัน 

ช่องทางการให้บริการ  

๑) สถานที่ให้บริการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่   ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ๑. หลักเกณฑ์วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน ๗ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื ่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคำขอต่ออา ยุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้าง
ชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 
  ๒.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ  

(๑) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(๒) ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 

 



หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแต่
วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให ้

บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิน่
กำหนด 

๑๕ 
นาที 

-  

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหนา้ที่แจ้ง
ต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดำเนินการหากไมส่ามารถดำเนินการได้
ในขณะนั้นขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กำหนดโดยให้เจ้าหนา้ที่และผู้ยื่นคำขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

๑ 
ช่ัวโมง 

- (หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไมแ่ก้ไขคำขอ
หรือไมส่่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคำขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙)) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

๒๐ วัน - (พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

๔) - 
 

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสัง่ไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
     ๑. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กำหนดหากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร 
     ๒. กรณีไม่อนุญาต 
ให้ต่ออายุใบอนุญาต แจ้งคำสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง

๘ วัน - ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คำสั่งไม่อนญุาตไดภ้ายใน 
๓๐ วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก ๗ วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมสำเนาแจ้ง
สำนักก.พ.ร. ทราบ 



ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให ้

บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตาราง
เมตรแกผู่้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

๕) - 
 

ชำระค่าธรรมเนยีม (กรณีมีคำสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกำหนด 

๑ วัน - กรณไีม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละ ๒๐ ของจำนวนเงินท่ี
ค้างชำระ 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจำตัวประชาชน - ๐ ๑ ฉบับ  
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน - ๐ ๑ ฉบับ  
๓) หนังสือรับรองนิติบุคคล - ๑ ๑ ฉบับ  
๔) ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอำนาจ) 
- ๑ ๑ ฉบับ  

๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ  

 
๒) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสรา้งอาคาร
หรือหลักฐานแสดงว่าอาคาร
นั้นสามารถใช้ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๒) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้ช่วยจำหนา่ย
อาหารและผู้ปรุงอาหาร 

- ๑ ๐ ฉบับ  

 



ค่าธรรมเนียม 
๑) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 

๒๐๐ ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

 สถานที่ติดต่อ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่    โทร 045-811-012   
รับเรื่องร้องเรียน     

    ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่    

โทร 045-811-012    
หรือ https://chanyai.go.th 

 
 


