
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ที่

เกนิ 200 ตำรำงเมตร 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลทุง่นอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง่ือนไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กิ

น200 

ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่

หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้

มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกองสาธารณสุขฯส า

นักงานเทศบาลต าบลทุง่นอ้ย 

2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสุขฯส านักงานเทศบาลต าบลทุง่

นอ้ยอ าเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติร/ตดิต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 

เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มพีกัเทีย่ง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วนั 

ล ำด ั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิช

อบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรบัใบอนุญาตยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตจั

ดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะส

มอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตรพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ (1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ

และความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนั

ท ี

กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผู ้

ยืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนินการห

ากไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขณะน้ันใหจ้ ั

ดท าบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสา

รหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่

ก าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงน

ามไวใ้นบนัทกึน้ันดว้ย 

 

(หมายเหต:ุ (1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบ 

ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. 

หากผูข้อใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรอืไม่ส่

งเอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดใ

1 ช ัว่โมง - 

 



ล ำด ั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิช

อบ 

นแบบบนัทกึความบกพรอ่งใหเ้จา้หนา้ทีส่่งคื

นค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเ

หตุแห่งการคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอุทธร

ณ ์(อุทธรณต์ามพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสุขลกัษณะ 

กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณ

ะเสนอพจิารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษ

ณะแนะน าใหป้รบัปรงุแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ 

 

(หมายเหต:ุ (1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบ 

ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 

30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2557) 

)) 

20 วนั - 

 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญ

าต 

    1. กรณีอนุญาต 

8 วนั - 

 



ล ำด ั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิช

อบ 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทร

าบเพือ่มารบัใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่ ้

องถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืว่าไม่ประสง

คจ์ะรบัใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แก ้

ตวัอนัสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตจดัตัง้สถานทีจ่ า

หน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่

กนิ 200 

ตารางเมตรแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้

สทิธใินการอทุธรณ ์

 

(หมายเหต:ุ (1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบ 

ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. 

ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบ

อนุญาตหรอืยงัไม่อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตได ้

ภายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใ

หข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 

คร ัง้ๆละไม่เกนิ 15 

วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 

วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสรจ็ทัง้นีห้ากเจ ้

าพนักงานทอ้งถิน่พจิารณายงัไม่แลว้เสรจ็ใ

หแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุ

ห่งความล่าชา้ทกุ 7 



ล ำด ั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิช

อบ 

วนัจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสรจ็พรอ้มส าเนา

แจง้ก.พ.ร. )) 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมต

ามอตัราและระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

 

(หมายเหต:ุ (1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบ 

ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. 

กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเ

สยีคา่ปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 

ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำด ั

บ 

ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

(ถำ้ม)ี 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อ

กเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ - ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ - ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล - 



ล ำด ั

บ 

ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

(ถำ้ม)ี 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อ

กเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชก

ารส่วนทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ) 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชก

ารส่วนทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแ

ทนนิตบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชก

ารส่วนทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้

องเชน่ส ำเนำใบอนุญำตสิง่ปลูกสรำ้งอำคำร

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำรของ

สถำนประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชก

ารส่วนทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตผูช้ว่

ยจ ำหน่ำยอำหำรและผูป้รุงอำหำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

- 



ล ำด ั

บ 

ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

(ถำ้ม)ี 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อ

กเอกสำร 

หมำยเหต(ุเอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชก

ารส่วนทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ) 

 

คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั

บ 

รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 

รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนที่

จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้

ที่ เกิน  200 ตำรำงเมตรแต้ไม่ เกิน  800 

ตำรำงเมตรฉบบัละไม่เกนิ 2,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ -) 

- 

 

2) อตัรำคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนที่

จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้

ที่ เกิน   800 ตำรำงเมตรฉบ ับละไม่ เกิน 

3,000 บำทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ -) 

- 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั

บ 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสาธารณสุขฯส านักงานเทศบาลต าบลทุง่นอ้ยอ าเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติร 

(หมายเหต:ุ (เบอรโ์ทรศพัท ์056-903478 แฟกซ ์056-903479)) 

2) ศูนยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / 

www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 

10300)) 

 



แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำด ั

บ 

ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยงัไม่อาจมคี าสัง่ไม่อนุญา

ตไดภ้ายใน 30 

วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 

คร ัง้ๆละไม่เกนิ 15 วนัและใหแ้จง้ต่อผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 

วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสรจ็ 

 

19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายงัไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามขอ้ 

19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 

วนัจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสรจ็พรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทุกคร ัง้ 

 

 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาห

ารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามยักรมอนามยักรมอนามยั 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิ่

น (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดยีว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การขอใบอนุญาตจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถ

านทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรส านักงานเทศบาลต าบลทุง่นอ้ย 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรบัประ

ชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


