
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรหรอืสถำนทีส่ะสม

อำหำร พนืทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ จังหวดัล าปาง กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีเ่กนิ200 ตารางเมตร และมใิชเ่ป็น

ขายของในตลาด จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั กอ่น

ใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบ

กจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาต และหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค าขอตอ่

อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

 ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ และกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

 

    2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

  (2) ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมว่ะ หมูท่ี ่8 ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ 
จังหวดัล าปาง 52230/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ 

จังหวดัล าปาง 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ และความครบถว้น

ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอให ้

แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ ขณะนัน้ ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรอืหลักฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดย

ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ 

จังหวดัล าปาง 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 

     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะน าให ้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ 

จังหวดัล าปาง 
 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 

        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด หากพน้ก าหนดถอื

วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

        แจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง

เมตร แกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 

 

(หมายเหต:ุ -)  

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ 

จังหวดัล าปาง 
 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด  

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ 

จังหวดัล าปาง 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) 
 

หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส ำเนำ
ใบอนุญำตสิง่ปลกูสรำ้งอำคำร หรอืหลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรน ัน้

สำมำรถใชป้ระกอบกำรไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำต ผูช้ว่ยจ ำหนำ่ยอำหำรและ
ผูป้รุงอำหำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมตอ่อำยุใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำร
และสถำนทีส่ะสมอำหำร พืน้ทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร ฉบบัละไมเ่กนิ 

3,000 บำทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมว่ะ หมูท่ี ่8 ต าบลแมว่ะ อ าเภอเถนิ จังหวดัล าปาง 52230 โทรศัพท ์054-294358 

(หมายเหต:ุ -)  
2) www.maewa-thoen.com 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุี 11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร พนืทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 25/07/2015 08:56 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


