
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหนา่ยอาหารหรอืสถานทีส่ะสม
อาหารพนืทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงรายกระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 ตารางเมตรและมใิชเ่ป็น
ขายของในตลาดจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันกอ่น
ใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่ันทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบ
กจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่
อายใุบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
ทัง้น้ีหากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ําระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
    2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) ตอ้งยืน่คําขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัด
เชยีงราย/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวันเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :30 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตรพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่))

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ขณะนัน้ใหจั้ดทําบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอื
หลักฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดโดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ ืน่คําขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไมส่ง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบันทกึความบกพรอ่งให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์(อทุธรณต์ามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะนําใหป้รับปรงุ
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแกผู่ ้
ขอตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตว่นัทีเ่อกสาร

8 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบ
ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสําเนาแจง้สํานัก
ก.พ.ร. ทราบ)) 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชําระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ)) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 

6) 
 

สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งเชน่สาํเนาใบอนญุาต
สิง่ปลกูสรา้งอาคารหรอืหลกัฐานแสดงวา่อาคารน ัน้สามารถใช้
ประกอบการไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตผูช้ว่ยจําหนา่ยอาหารและผู ้
ปรงุอาหาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 



 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ําหนา่ยอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรฉบบัละไมเ่กนิ 
3,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ศนูยดํ์ารงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงรายโทรศัพท ์053-679085

(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพนืทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพนืทีเ่กนิ 200 
ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวดัเชยีงราย 
 

 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


