1/6

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรพืนที่เกิน 200
ตำรำงเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตังแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่
เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วัน
ก่อนใบอนุญาตสินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค้าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค้าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่น
ค้าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสินสุดแล้วต้องด้าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนีหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช้าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก้าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึน
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อีกร้อยละ 20 ของจ้านวนเงินที่ค้างช้าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช้าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครังเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งให้ผู้นันหยุดด้าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ้านวน
2.เงื่อนไขในการยื่นค้าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก้าหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นค้าขอก่อนใบอนุญาตสินอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง
สถานที่จ้าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพืนที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก้าหนด

15 นาที

-

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกต้องของค้าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค้า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด้าเนินการหากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ในขณะนัน
ขณะนันให้จัดท้าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนันด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน

-

(1. ระยะเวลาให้บริการ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

การพิจารณา

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค้าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่กา้ หนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนค้าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539))

-

(1. ระยะเวลา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน้าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

4)

ให้บริการส่วนงาน/

การแจ้งค้าสั่งออกใบอนุญาต 8 วัน
/ค้าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ
แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก้าหนดหากพ้น
ก้าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

-

อายุใบอนุญาตแจ้งค้าสัง่ ไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
จัดตังสถานที่จา้ หน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพืนที่
เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

5)

-

ช้าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

หมำยเหตุ

1 วัน

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิน่
2. กฎหมายก้าหนด
ภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557))
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค้าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมส้าเนา
แจ้งส้านักก.พ.ร.
ทราบ)

(1. ระยะเวลา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ค้าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช้าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก้าหนด

หมำยเหตุ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ช้าระ
ตามระยะเวลาที่
ก้าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ้านวนเงินที่ค้าง
ช้าระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจ้าตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
ส้าเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล
3)

หมำยเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก้าหนด)

-

1

1

ฉบับ

4)

ใบมอบอ้านาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ้านาจ)

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก้าหนด)

5)

หลักฐานที่แสดง

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
การเป็นผู้มี
อ้านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ส้าเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
ส้าเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
1) หลักฐานแสดงว่า
อาคารนัน
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
ใบรับรองแพทย์ 1
0
ฉบับ
ของผู้ขอรับ
2) ใบอนุญาตผู้ช่วย
จ้าหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

หมำยเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก้าหนด)

หมำยเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก้าหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก้าหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 200 ตำรำง
เมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
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1)
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนันๆ
หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง โทรศัพท์ 055-826538 , 081-9735546 หรือ
www.thamchalong.go.th
ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบค้าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนันทิกานต์ เครือประดิษฐ์
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

