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คู่มือสาํหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั �งสถานที"จาํหน่ายอาหารหรือสถานที"สะสมอาหาร 
  พื �นที"เกิน 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื"อกระบวนงาน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั ,งสถานที
จําหนา่ยอาหารหรือสถานที
สะสมอาหาร 

พื ,นที
เกิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  
(กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที"ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที"เกี"ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั
วไป  

7. พื �นที"ให้บริการ : ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที"กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที"กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี"ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที"มากที"สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที"น้อยที"สุด 0  

10. ชื"ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชนอบต.ศาลายา 06/08/2015 11:12  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 
85 หมู่ที� 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 024313434, 034297052 
โทรสาร 024313434, 034297052  
www.obt-salaya.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  
ตั0งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื"อนไข(ถ้ามี) ในการยื"นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั ,งสถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพื ,นที
เกิน200 
ตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื
นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที

รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ ,นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
และหากผู้ ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื
นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ ,นสุดแล้วต้องดําเนินการขอ
อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

ทั ,งนี ,หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนดจะต้อง
เสียคา่ปรับเพิ
มขึ ,นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระและกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน
กว่า 2 ครั ,งเจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั ,นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ
จํานวน 

2.เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
(1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
(2) ต้องยื
นคําขอก่อนใบอนญุาตสิ ,นอาย ุ
(3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
(4) ......ระบุเพิ
มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที


ราชการสว่นท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
หมายเหต:ุ ขั ,นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั ,งแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที


ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที"รับผิดชอบ 

ที" ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั ,ง
สถานที
จําหนา่ยอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื ,นที

เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลกัฐานที
ท้องถิ
นกําหนด 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 



3/8 

 

ที" ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเตมิเพื
อ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั ,น
ขณะนั ,นให้จดัทําบนัทกึ
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยื
น
เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ ยื
นคําขอลงนามไว้ใน
บนัทกึนั ,นด้วย 

1 ชั
วโมง องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 
 
 

20 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 
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ที" ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตจดัตั ,ง
สถานที
จําหนา่ยอาหารและ
สถานที
สะสมอาหารพื ,นที

เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้
ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 
 
 
 
 

8 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 
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ที" ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั ,นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที"ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที" รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื#นๆ
ตามที#ราชการสว่น
ท้องถิ#นประกาศ
กําหนด) 

4) 
ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที#มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื#นๆ
ตามที#ราชการสว่น
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ที" รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท้องถิ#นประกาศ
กําหนด) 

5) 

หลกัฐานที#แสดง
การเป็นผู้ มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื#นๆ
ตามที#ราชการสว่น
ท้องถิ#นประกาศ
กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอื"น ๆ สาํหรับยื"นเพิ"มเตมิ 

ที" รายการเอกสาร
ยื"นเพิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื#นที#
เกี#ยวข้องเชน่
สําเนา
ใบอนญุาตสิ#ง
ปลกูสร้างอาคาร
หรือหลกัฐาน
แสดงวา่อาคาร
นั 4นสามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุ
อาคาร 

 
 
 
 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื#นๆ
ตามที#ราชการสว่น
ท้องถิ#นประกาศ
กําหนด) 
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ที" รายการเอกสาร
ยื"นเพิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาตผู้ชว่ย
จําหนา่ยอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื#นๆ
ตามที#ราชการสว่น
ท้องถิ#นประกาศ
กําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั �งสถานที"จาํหน่ายอาหารและสถานที"สะสม
อาหารพื �นที"เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามข้อกําหนดของท้องถิ�น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ร้องทกุข์ร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา 85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 
034297052 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.obt-salaya.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา  85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ�น) 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที"พมิพ์ 31/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั ,นที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดั
นครปฐมสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


