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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารพนืที

เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตงัสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน 200 

ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตงัสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร

พืนทีเกิน 200 ตารางเมตร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองสาธารณสขุและสิงแวดลอ้มเทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองจงัหวดัปัตตานี/ติดต่อ

ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีรับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถินเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตงัสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน200 ตารางเมตรและ

มิใชเ่ป็นขายของในตลาดจะต้องยืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถินหรือเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบภายใน..ระบุ

..... วนัก่อนใบอนญุาตสินอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัทีออกใบอนญุาต) เมือได้ยืนคําขอพร้อมกบัเสีย

คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถินจะมีคําสงัไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสินสดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน

เป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

 

ทงันีหากมายืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้องเสียคา่ปรับ

เพิมขนึอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง

เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจสงัให้ผู้นนัหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 

    2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิน) 

 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยืนเอกสารทีถกูต้องและครบถ้วน 

 

  (2) ต้องยืนคําขอก่อนใบอนญุาตสินอาย ุ

 

 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิน) 

 

   (4) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทีราชการสว่น

ท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน.... 

 

หมายเหต:ุ ขนัตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จ้าหน้าทีได้รับเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตงั

สถานทีจําหน่ายอาหารและ

สถานทีสะสมอาหารพืนที

เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม

หลกัฐานทีท้องถินกําหนด 
 

15 นาที - (กองสาธารณสขุ

และสิงแวดล้อม

เทศบาลตําบลรูสะ

มิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าทีแจ้งตอ่ผู้ ยืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิมเติมเพือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนนั

ขณะนนัให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานยืน

เพิมเตมิภายในระยะเวลาที

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ยืนคําขอลงนามไว้ใน

บนัทึกนนัด้วย 

 
 

1 ชวัโมง - (1. กอง

สาธารณสขุและ

สิงแวดล้อม

เทศบาลตําบลรูสะ

มิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 

2. หากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ให้ครบถ้วนตามที

กําหนดในแบบ

บนัทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าทีสง่คนืคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสถานทีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั - (1. กอง

สาธารณสขุและ

สิงแวดล้อม

เทศบาลตําบลรูสะ

มิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัที 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสงัออก

ใบอนญุาต/คําสงัไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

8 วนั - (1. กอง

สาธารณสขุและ

สิงแวดล้อม

เทศบาลตําบลรูสะ
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

     1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

แจ้งคําสงัไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาตจดัตงั

สถานทีจําหน่ายอาหารและ

สถานทีสะสมอาหารพืนที

เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้

ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

มิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 

2. ในกรณีทีเจ้า

พนกังานท้องถิน

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสงัไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วนให้

ขยายเวลาออกไป

ได้อีกไมเ่กิน 2 

ครังๆละไมเ่กิน 15 

วนัและแจ้งให้ผู้ ยืน

คําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แตว่นัทีพิจารณา

แล้วเสร็จทงันีหาก

เจ้าพนกังาน

ท้องถินพิจารณา

ยงัไมแ่ล้วเสร็จให้

แจ้งเป็นหนงัสือให้

ผู้ ยืนคําขอทราบ

ถึงเหตแุห่งความ

ลา่ช้าทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

ก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสงัอนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด 

 
 

1 วนั - (1. กอง

สาธารณสขุและ

สิงแวดล้อม

เทศบาลตําบลรูสะ

มิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 

2. กรณีไมชํ่าระ

ตามระยะเวลาที

กําหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิมขนึอีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินทีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีทีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลกัฐานทีแสดง

การเป็นผู้มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินประกาศ

กําหนด) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวข้องเช่น

สําเนา

ใบอนญุาตสิง

ปลกูสร้างอาคาร

หรือหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

นนัสามารถใช้

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินประกาศ

กําหนด) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบการได้

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคาร 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาตผู้ช่วย

จําหน่ายอาหาร

และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินประกาศ

กําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน 

200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะมิแลทีอยู่ 188/141 หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 94000 โทร 073-460190-1 โทรสาร 073-460173 เวบ็ไซด์ www.rusamilae.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน) 
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19. หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 

 

  19.1 ในกรณีทีเจ้าพนกังานท้องถินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสงัไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 ครังๆละไมเ่กิน 15 วนัและให้แจ้งตอ่ผู้ ยืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 19.2 ในกรณีทีเจ้าพนกังานท้องถินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ยืนคํา

ขอทราบถึงเหตแุห่งความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทกุครัง 

 

 

วันทีพมิพ์ 13/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง

ปัตตานีจงัหวดัปัตตานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


