
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร          
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 

 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายใุบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร                          
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี 
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง : 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2550 
2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ เรื่อง สถานท่ีจ าหน่างและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  
จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0   
10. ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 1) สถำนที่ให้บริกำร งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ เลขท่ี 290/1 หมูท่ี่1 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น.  
หมำยเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร  
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายใุบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม 
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ งานสาธารณสุข /
ส านักงานปลัด 
 

 

 

 

 



2.เง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน  
 (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
หมำยเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน 
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร 

ระยะเวลำ 

ให้บริกำร 
ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต/ตรวจสอบ
เอกสารประกอบค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาต 

 - ผู้ขอต่ออายใุบอนุญาต 
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พร้อม
หลักฐานและช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 - เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 
ถูกต้องของค าขอ และเอกสาร 
หลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่น
ค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 30 นาที งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

 - 
 

 

 

2) เสนอค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ 

ยื่นเรื่องเสนอค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ให้พิจารณาแจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขออก
ตรวจสถานประกอบการ 

   1 วัน งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

 - 
 

 

 

3) 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสถาน
ประกอบการ 
 
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขออก
ตรวจสถานประกอบการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการต่อ
อายุใบอนุญาต หรือกรณีไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 

10 วัน - เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข   
 - นิติกร 
 - ผู้ท่ีเจ้าพนักงาน   
  ท้องถิ่นมอบหมาย 

 

 

 

 

 



4) การพิจารณา          
ต่ออายุใบอนุญาต/ไม่
ต่ออายุอนุญาต ของเจ้า
พนักงานท้องถิน่ 

การพิจารณาออกค าส่ังต่ออายุ
ใบอนุญาต/ค าส่ังไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต  
 

   7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ท้ังนี้การส่ัง
อนุญาต
หรือไม่
อนุญาต
จะแจ้งให้ผู้
ยื่นค าขอ
ทราบไม่เกิน 
30 วัน นับ
แต่ได้รับค า
ขอ 

5)  แจ้งมารับใบอนุญาต 

 
แจ้งให้ผู้ขอต่ออายใุบอนุญาต  
มารับใบอนุญาตตามระยะเวลาท่ี
ท้องถิ่นก าหนด  
 

   15 วัน  -งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 - กองคลัง 

 

 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

  หน่วยงาน
ภาครัฐ              
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน เอกสาร 
ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 
        

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

- 1 - ฉบับ - 

2 ส าเนาทะเบียน 
บ้าน 

- 1  - ฉบับ - 

2 หนังสือรับรองนิติ 
บุคคล 

- 1  - ฉบับ - 

3 ใบมอบอ านาจ    
(ในกรณีท่ีมีการ 
 มอบอ านาจ) 

- 1  - ฉบับ - 

4 หลักฐานท่ีแสดง 
การเป็นผู้มีอ านาจ
ลงนาม แทนนิติ

บุคคล 

- 1  - ฉบับ - 

 

 

 

 

 

 



13.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ           
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน เอกสาร 
ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ส าเนา ใบอนุญาต
ตาม กฎหมายอื่นที
เกี่ยวข้อง เช่น 
ส าเนา ใบอนุญาต
ส่ิง ปลูกสร้าง
อาคาร ตาม
กฎหมายว่า ด้วย
การควบคุม อาคาร
ของสถาน 
ประกอบการ 

-  - 1 ฉบับ 
 

- 

2 ใบรับรองแพทย์ 
ของผู้ขอรับ 
ใบอนุญาต ผู้ช่วย 
จ าหน่ายอาหาร 
และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 - ฉบับ 
 

- 

 

14. ค่ำธรรมเนียม 

1)  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 1.1 มีพื้นท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
 1.2 มีพื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี 
 1.3 มีพื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท/ปี 
 2) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
     2.1  มีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมฉบับละ 700 บาท/ปี  
           2.2  มีพื้นท่ีเกิน 500 ตารางเมตร ขึ้นไป   ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,200 บาท/ปี 
หมายเหตุ – 
15. ช่องทำงกำรร้องเรียน  

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
    หมายเหตุ: (อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทร 075-755400) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ณ  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี  
   หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.   
                   1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  
16. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1)    แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
       (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

 



 

 

17 หมำยเหตุ 

                               - 
 

วันท่ีพิมพ ์ 20/01 /2563 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ 

จัดท าโดย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
อนุมัติโดย  - 
เผยแพร่โดย  - 
 


