
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร              
                            พื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  
กระทรวง :  มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลเขาขวาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
     2. เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลเขาขวาง  เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: เทศบาลต าบลเขาขวาง  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร กรุณาติดต่อด้วยตนเอง  ณ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาขวาง  
  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)   
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน  30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
วันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระ



 

 

ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
      2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
    (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ตามเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลเขาขวาง  เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 
    (4) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาขวาง  เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2543 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

15 นาท ี
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

30 นาท ี กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและ
เอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์  
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

7 - 15 วัน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. 



 

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

     กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

1 - 3วัน 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้งส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

    ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
พร้อมรับใบอนุญาต  

1 - 3 วัน 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่คา้งช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   10 -20 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  



 

 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 0 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม (พร้อมระบุจ านวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
ส าเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร 
หรือหลักฐานแสดง
ว่าอาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

- 0 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ผู้ช่วยจ าหน่าย
อาหารและผู้ปรุง
อาหาร 

- 0 0 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

- พ้ืนที่ประกอบการ เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 
1,000 บาทต่อปี 

- พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 2,000 บาทต่อปี 
ระบุตามเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลเขาขวาง เรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลเขาขวาง 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก   

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาขวาง เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.2543) 



 

 

2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท า
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสำรหมำยเลข 1 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ 
……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม................................................................................................... ........................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….………………………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1) ...........................................................................................  
 2) ..........................................................................................  

 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 
 
 
 

ค ำขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 

 



 

 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2).....................................................................................  
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2).....................................................................................  
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสำรหมำยเลข 2 
 

หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องมำยื่นเพิ่มเติม 
ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558 
ซึ่งต้องจัดท ำหนังสือแจ้งภำยในวันที่มำยื่นค ำขอใบอนุญำตหรือขอต่อใบอนุญำต 

 
 
          (แบบ นส.3/1) 
 
ที่............/................      ส านักงาน............................................... 
      วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน 
 เพ่ิมเติม 
เรียน ......................................................................... 
  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจการ
........................................... 
.....................................................................เมื่อวันที่............................................. ........... นั้น 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจค าขอของท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้ 
   1) ............................................................................... 
   2) ............................................................................... 
   3) ......................................................... ...................... 
   4) ............................................................................... 
   5) ............................................................................... 
  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์  และส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพ่ิมเติมภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ    จะส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................รับทรำบ 
        (............................................) 
ผู้ยื่นค ำขอใบอนุญำต/ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
  วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ. ........... 

      (ลงช่ือ)............................................รับทรำบ 
              (............................................) 
      ต ำแหน่ง........................................................ 
เจ้ำหน้ำท่ีผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 



 

 

แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  (5) ผู้ประกอบกำรเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ
และระยะเวลำที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
* กรณีไม่ช ำระตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ 

(4)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(1) ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตพร้อมหลักฐำนตำมทีร่ะบุ
ในคู่มือประชำชนต่อเจ้ำหนำ้ที่  

(2)  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถกูต้อง
ของค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตและควำม
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 

(3) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มอบให้เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขตรวจด้ำนสุขลักษณะ 

(4)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น   
    มีค าสั่งไม่อนุญาต 
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4) 
 

แนะน ำต่อผู้ยื่นค ำขอต่อให้แก้ไข 
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วนัที่
ได้รับค ำขอ 
 

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1 กรณีที่สำมำรถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้    
ให้แจ้งเพื่อด ำเนินกำร 

กรณีที่ไม่อำจด ำเนนิกำรได้ใน
ขณะนั้น ให้บนัทึกควำมบกพร่อง

และเอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติม  
ตำมแบบ น.ส 3/1 

(ขยำยได้ครั้งละไมเ่กิน 7 วัน) 

ภำยใน 30 วัน 2 

ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์  
ด้ำนสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์  
ด้ำนสุขลักษณะ 

แนะน ำให้ปรับปรุง 
ด้ำนสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้อง 
ตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ 

เจ้ำหน้ำที่จะปฏิเสธไม่ด ำเนนิกำรตำมค ำขอ  
เพรำะเหตุยังขำดเอกสำรอีกมิได้ 

แก้ไขค ำขอ/จัดส่ง
เอกสำรตำมที่ระบุใน
กำรแจ้งครบถ้วนแล้ว 

กรณีไม่แก้ไขค ำขอ/ 
ส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนค ำขอ 
และเอกสำรหลักฐำน 

พร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 3  
และบนัทึกกำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วไว้ 

1 หมำยถึง ค ำขอถูกต้องและเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
2 หมำยถึง เจ้ำพนกังำนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับแตว่ันได้รับค ำขอถูกต้องและครบถว้นตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

หำกมีเหตุไม่อำจออกใบอนุญำตได้ให้ขยำยเวลำได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน จนพิจำรณำแล้วเสร็จ ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนญุำตของ 
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

3 หมำยถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งคืนค ำขอต่อเจ้ำพนกังำนท้องถิ่นผู้ออกค ำสัง่ ภำยใน 15 วัน นบัแต่วันที่รับทรำบค ำสั่ง ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
4 หมำยถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง  
             ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสำธำรณสุข 
 
 


