
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร  
พืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 

  
                ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พื้นที่เกิน200 ตาราง
เมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ ภาย
ใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วใหป้ระกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตก่อนวันใบอนญุาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้อ
อนุญาตรายใหม ่ทั้งนีห้ากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะต้องเสียค่าปรบัเพิม่ขึ้นอีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีทีผู่้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ านวน 
2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกตอ้งและครบถ้วน 
   (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนญุาตสิ้นอาย ุ
   (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (4) ......ระบเุพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รบัเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรจ็ 
  
 
 
 
 
 
 



 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ตามหนา้ที่
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่้องถ่ินเปิดใหบ้รกิาร))  
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 8859, 
0 4455 8859-60/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรบัใบอนญุาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร พรอ้มหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน))  

15 นาท ี องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 
8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไมส่่งเอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพรอ่งให้เจ้าหน้าทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแหง่การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 
 

1 ช่ัวโมง องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรงุแก้ไขด้านสุขลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจง้การอนุญาตแกผู่้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรอื
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนญุาต 
        แจ้งค าสั่งไมอ่นุญาตให้ตอ่อายุใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร แก่ผู้ขอตอ่อายุใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง

8 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
ไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสรจ็ พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรบั
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ประกาศก าหนด) 

5) 
 

หลักฐำนท่ีแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส ำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร หรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำรน้ัน
สำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำรและผู้
ปรุงอำหำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร
และสถำนท่ีสะสมอำหำร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร ฉบับละไม่เกิน 
3,000 บำทต่อปี 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง  จังหวัดสรุินทร์ โทรศัพท์/โทรสาร. 0 
4455 8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: (ใส่ช่ือกระบวนงาน) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (ช่ือหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, 
Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ช่ือประเภทงานบรกิาร) 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (ใส่ช่ือ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนญุาต) 
ระดับผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 
พ้ืนท่ีให้บริกำร: (ใส่พื้นที่ให้บริการ) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


