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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร พืนทีไ่ มเกิน 200 ตารางเมตร
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวงสาธารณสุข
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200
ตารางเมตร และมิใชเปนขายของในตลาด จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 30 วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อไดยนื่ คําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาต
รายใหม ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กําหนด จะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ และกรณีที่ผูประกอบการ
คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการ
ไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของ
ทองถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณา
แลวเสร็จ
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ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
เทศบาลนครเชียงใหม 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000 เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
และงานสุขาภิบาลแขวงทั้ง 4 แขวง/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลง
ขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปด
ใหบริการ))

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น))
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคํา
ขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย

15 นาที

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

1 ชั่วโมง

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

2)

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสง
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ลําดับ

3)

4)

ขั้นตอน

เอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน ตามที่กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพรองใหเจาหนาที่สงคืนคําขอและเอกสาร
พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย และแจง
สิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
-การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด หาก
พนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตัง้
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร แกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

20 วัน

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

8 วัน

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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ลําดับ

5)

ขั้นตอน

2. ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแต
วันที่เอกสารถูกตองและครบถวน ใหแจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จ พรอมสําเนาแจงสํานัก ก.พ.ร. ทราบ)
-ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ))

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

1 วัน

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศกําหนด)
4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-
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ลําดับ

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศกําหนด)
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศกําหนด)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสรางอาคาร หรือหลักฐาน
แสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศกําหนด)
ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวย
จําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศกําหนด)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) อั ต ราค า ธรรมเนี ย มต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง คาธรรมเนียม 0 บาท
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 3,000
บาทตอป
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น))
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ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ
(หมายเหตุ: (ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน))
2) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียใหม
(หมายเหตุ: (1 ถ.วังหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000))
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น))

หมายเหตุ
ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0

768

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 14:30
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
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