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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร พืนที
เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร พืนทีเกิน 200
ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติ ม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร พืน
ทีเกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลเมืองนครปฐม
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องนครปฐม เลขที 117 หมู่ที 2 ตําบลนครปฐม อําเภอเมื องนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000โทรศัพท์ 034290593 โทรสาร 034267751/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พืนทีเกิน200 ตารางเมตร และ
มิใช่เป็ นขายของในตลาด จะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบ ภายใน 30
วัน ก่อนใบอนุญาตสินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสินสุดแล้ ว ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนีหากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนด จะต้ องเสียค่าปรับ
เพิมขึนอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระ และกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครัง เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
2.เงือนไขในการยืนคําขอ
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) ต้ องยืนคําขอก่อนใบอนุญาตสินอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที
1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมือง
นครปฐม อําเภอ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหาร พืนที
เกิน 200 ตารางเมตร พร้ อม
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอ และความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนัน
ขณะนัน ให้ จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน
เพิมเติมภายในระยะเวลาที
กําหนด โดยให้ เจ้ าหน้ าที
และผู้ยืนคําขอลงนามไว้ ใน
บันทึกนันด้ วย

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 9 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมือง
นครปฐม อําเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

(หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วน ตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วย และ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539))
เทศบาลเมือง
(กฎหมายกําหนด
นครปฐม อําเภอ ภายใน 30 วัน นับ
เมืองนครปฐม
แต่วนั ทีเอกสาร
จังหวัดนครปฐม ถูกต้ องและ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
7 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตแก่ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบเพือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาทีท้ องถิน
กําหนด หากพ้ นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุ
หรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาต
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตจัดตัง
สถานทีจําหน่ายอาหารและ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ครบถ้ วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)
พ.ศ. 2557)
)
เทศบาลเมือง
(ในกรณีทีเจ้ า
นครปฐม อําเภอ พนักงานท้ องถิน
เมืองนครปฐม
ไม่อาจออก
จังหวัดนครปฐม ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน ให้
ขยายเวลาออกไป
ได้ อีกไม่เกิน 2
ครังๆ ละไม่เกิน
15 วัน และแจ้ งให้
ผู้ยืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ทีพิจารณา
แล้ วเสร็ จ ทังนีหาก
เจ้ าพนักงาน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

สถานทีสะสมอาหาร พืนที
เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผ้ ู
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที
ท้ องถินกําหนด

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ท้ องถินพิจารณา
ยังไม่แล้ วเสร็ จ ให้
แจ้ งเป็ นหนังสือให้
ผู้ยืนคําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้ าทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
ก.พ.ร. )
เทศบาลเมือง
(กรณีไม่ชําระตาม
นครปฐม อําเภอ ระยะเวลาที
เมืองนครปฐม
กําหนด จะต้ อง
จังหวัดนครปฐม เสียค่าปรับเพิมขึน
อีกร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 17 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง เช่น
สําเนา
ใบอนุญาตสิง
ปลูกสร้ างอาคาร

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
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ที

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรื อหลักฐาน
แสดงว่าอาคาร
นันสามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุม
อาคาร
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ชว่ ย
จําหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พืนทีเกิน
200 ตารางเมตร ฉบับละไม่ เกิน 3,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ (พืนที ประกอบการเกิ น 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิ น 800 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนี ยมต่อปี 2,000
บาท
พืนที ประกอบการเกิ น 800 ตารางเมตรขึนไป อัตราค่าธรรมเนี ยมต่อปี 3,000 บาท)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม เลขที117 หมูท่ ี 2 ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000โทรศัพท์ 034290593 โทรสาร 034267751
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

8/8

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)

19. หมายเหตุ
การแจ้ งผลการพิจารณา
19.1 ในกรณีทีเจ้ าพนักงานท้ องถิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 ครังๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้ แจ้ งต่อผู้ยืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
19.2 ในกรณีทีเจ้ าพนักงานท้ องถินพิจารณายังไม่แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาตามข้ อ 19.1 ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้ าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็ จ พร้ อมสําเนาแจ้ ง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง

วันทีพิมพ์
สถานะ

14/09/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

