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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตรเทศบาลตําบลบานกอก
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320 โทร 045-845101/
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช
เปนขายของในตลาดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
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กอนวั น ใบอนุ ญาตสิ้ น สุ ดแล ว ต องดํ า เนิ น การขออนุญ าตใหมเสมือนเปน ผูขออนุญ าตรายใหมทั้งนี้ห ากมายื่น ขอตออายุ
ใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุ ข ลั ก ษณะของสถานประกอบกิ จ การต อ งถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ (ตามข อกํ า หนดของท อ งถิ่ น )
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
14.
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยื่น คํา ขอ 15 นาที
ต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่ ส ะสมอาหารพื้ น ที่
เกิน 200 ตารางเมตรพรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ า หน า ที่ ต รวจสอบความ 30 นาที
ถู กต องของคําขอและความ
ครบถ ว นของเอกสารหลั ก ฐานทั น ที ก รณี ไ ม ถู ก ต อ ง/
ครบถ ว นเจา หนาที่แจงตอผู
ยื่ น คํ า ขอให แ ก ไ ข/เพิ่ ม เติ ม
เพื่อดําเนินการหากไม
สามารถดํ า เนิ น การได ใ น
ขณะนั้ น ขณะนั้ น ให จั ด ทํ า
บั น ทึ ก ความบกพร อ งและ
ร า ย ก า ร เ อ ก ส า ร ห รื อ
หลั กฐานยื่ น เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนดโดยให
เจ า หน า ที่และผูยื่น คําขอลง

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได
กองคลัง

หมายเหตุ
-

งานจัดเก็บรายได (1.หากผูขอตออายุ
กองคลัง
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

นามไวในบันทึกนั้นดวย

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

20 วัน

ปลัดเทศบาล

-

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตรแกผูขอตออายุ

8 วัน

นายกเทศมนตรี

3)

4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30
วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน(ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557))
(1. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 วัน

-

(1.กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ
-

5)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
15. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
0
2)
บาน
หนังสือรับรองนิติ
1
3)
บุคคล
ใบมอบอํานาจ
1
4) (ในกรณีท่มี ีการ
มอบอํานาจ)
หลักฐานที่แสดง
1
การเปนผูมี
5)
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของเชน
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารหรือ
1) หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร
ใบรับรองแพทย
1
ของผูขอรับ
2) ใบอนุญาตผูชวย
จําหนายอาหาร
และผูปรุงอาหาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

-

17. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตรฉบับละไมเกิน 3,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 18. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
19. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
-
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20. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

25/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีสถ.มท.
-

