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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจดัตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่

เกิน 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน  

200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาค  และสว่นท้องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนญุาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา   พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ       30   วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  หรือสถานท่ีสะสม

อาหารพืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์  (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 

                  2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาท่ีท้องถ่ินเปิดให้บริการ 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

   ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหน่ายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

และมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน   หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน

..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอ  พร้อมกบัเสีย

คา่ธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต  และหากผู้ขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว  ต้องดําเนินการขออนญุาตใหม่

เสมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว  แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัรา  และระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียคา่ปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ  และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่ 2 

ครัง้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียม  และคา่ปรับจนครบจํานวน 

   2.เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  (ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

     (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้อง  และครบถ้วน 

     (2) ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

     (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์  (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

     (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอ  และการออกใบอนญุาต  และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

หมายเหต:ุ  ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

20 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง / ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข / เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้

ขณะนัน้ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่อง  และ

รายการเอกสาร หรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ี  และผู้ ย่ืนคําขอ

ลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา : 1 

ชัว่โมง (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา : 20 

วนั (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต / คําสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

     1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหต ุหรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้

ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ

พร้อมแจ้งสทิธิในการ

อทุธรณ์ 

 

 

 

 
 

8 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

8 วนั (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

1 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม    30   วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

3) 

หนงัสือรับรอง 

นิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั เอกสาร และ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั เอกสาร และ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องเช่น

สําเนา

ใบอนญุาตสิง่

ปลกูสร้างอาคาร

หรือหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

นัน้สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคาร 

 

- 0 1 ฉบบั เอกสาร และ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาตผู้ชว่ย

จําหน่ายอาหาร

และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั เอกสาร และ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ที่เกนิ 

200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม   0   บาท 

หมายเหตุ ระบตุามข้อกําหนดของท้องถ่ิน 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

 แบบคําขอรับใบอนญุาต / ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร / แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
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19. หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 

    19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาต  หรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีเอกสารถกูต้อง  และครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน  2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 วนั  และให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคําขอ

ทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

    19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืน

คําขอทราบถงึเหตแุห่งความลา่ช้าทกุ  7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


