คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใชเปน
ขายของในตลาด จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ..ระบุ..... วัน กอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น )
(1) ผูป
 ระกอบการตองยืน
่ เอกสารทีถ
่ ก
ู ตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิน
่ )
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่น
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิน
่ ....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่
รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ ))
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 17
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง

ระยะเวลา
15 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

ลําดับ

2)

ขั้นตอน
เมตร พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น ))
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาทีต
่ รวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไมถก
ู ตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ขณะนัน
้ ใหจด
ั ทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

1 ชั่วโมง

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

20 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

8 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสาร
เพิ่มเติมใหครบถวน ตามที่กําหนดในแบบบันทึกความบกพรอง
ใหเจาหนาที่สงคืนคําขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539)))
3)

การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ
กรณีถก
ู ตองตามหลักเกณฑดา นสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. กฎหมายกําหนดภายใน
30 วัน นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
4)

))
การแจงคําสัง่ ออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานทีส
่ ะสมอาหาร พืน
้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร แกผู
ขอตออายุใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น

ลําดับ

ขั้นตอน
2. ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ
ละไมเกิน 15 วัน และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนด

1 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

วันที่พิจารณาแลวเสร็จ ทั้งนี้หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายัง
ไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหง
ความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนา
แจงก.พ.ร. ))
5)

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
4)
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
5)
หลักฐานทีแ
่ สดงการเปนผูม
 อ
ี า
ํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
6)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน สําเนา
ใบอนุญาตสิง
่ ปลูกสรางอาคาร หรือหลักฐานแสดงวาอาคารนัน
้
สามารถใชประกอบการไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
7)
ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและ

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
ผูปรุงอาหาร
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตัง
้ สถานทีจ
่ า
ํ หนายอาหาร
และสถานทีส
่ ะสมอาหาร พืน
้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน
3,000 บาทตอป
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น ))

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
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
การแจงผลการพิจารณา
19.1 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอก
ี ไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน และใหแจงตอผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
19.2 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
ถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

