
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำร พืน้ทีเ่กนิ 
200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : เทศบาลต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขอใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200
ตารางเมตร 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  
       (กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง 

1) พระราชบญัญติัการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 
2) ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั 
3) กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ...  

       ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป 
6. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
7.    กฎหมำยบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535  
       ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั 
8.    ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
9.  ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ   
สถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38 
10.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลต าบลบา้นสาง 
 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 ต่อ 13 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 หมำยเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.) 
 
 
 



หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
        1. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร 
      ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบโดยยืน่ค  าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ ส่วนสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลบา้นสาง 
        2. เง่ือนไขในกำรย่ืนค ำขอ (ตำมทีร่ะบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
            (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
            (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
            (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของ
ทอ้งถ่ิน) 
            (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ี
ราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
11.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 
 (ระบุตามบริบทของทอ้งถ่ิน แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว)้ 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ี
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อมหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที งาน
สาธารณสุข 

 

2) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ท่ี
แจง้ต่อผูย้ืน่ค  าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนั้นใหจ้ดัท า
บนัทึกความบกพร่องและรายการ 

1 ชัว่โมง งาน
สาธารณสุข 

หากผูข้อ
ใบอนุญาตไม่
แกไ้ขค าขอ
หรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้นตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้ 



ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

  เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย 

  เจา้หนา้ท่ีส่งคืน
ค าขอและเอกสาร
พร้อมแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตุ
แห่งการคืนดว้ย
และแจง้สิทธิใน
การอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วธีิปฏิบติั
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สุขลกัษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ข
ดา้นสุขลกัษณะ 
 
 

15 - 20 
วนั 

งาน
สาธารณสุข 

กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัท่ีเอกสาร
ถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วธีิ
ปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง 
(ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) การแจง้ผล 
การพิจารณา 
 

การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ 

1 – 5 วนั งาน
สาธารณสุข 

ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั 



ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

  อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะ
รับใบอนุญาตเวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้
แกต้วัอนัสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจดัตั้ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผูข้ออนุญาตทราบพร้อมแจง้
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

  ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ี
เอกสารถูกตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนุญาต
ทราบทุก 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสร็จ
พร้อมส าเนาแจง้
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
ผูข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
พร้อมรับใบอนุญาต 
 

1 – 5 วนั งาน
สาธารณสุข 

กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้ง
เสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวน
เงินท่ีคา้งช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 -  30 วนั 
 
12. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 



13. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 13.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจ านวนอกสารท่ีตอ้งมายืน่) 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 0 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น - 0 0 ฉบบั - 
  
 13.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจ านวนอกสารท่ีตอ้งมายืน่) 
ที่ รำยกำรเอกสำร 

ย่ืนเพิม่เติม 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เช่น ส าเนาใบอนุญาต
ส่ิงปลูกสร้างอาคาร
ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมอาคารของ
สถานประกอบการ 

- 0 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด ) 

2) ใบรับรองแพทยข์องผู ้
ขอรับใบอนุญาตผูช่้วย
จ าหน่ายอาหารและผู ้
ปรุงอาหาร 

- 0 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



14. ค่ำธรรมเนียม 
อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร ฉบบัละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน แจง้ผา่นศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางการใหบ้ริการของส่วน
ราชการนั้นๆ 
       หมำยเหตุ (เทศบาลต าบลบา้นสาง 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง  

จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777) 
                     2)   ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
                            หมำยเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 

                         / ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)       

15. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (ตัวอย่ำง) 
              1)   แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 

                  (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
            2)   แบบ นส. 3/1 หนงัสือแจง้ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามายืน่
เพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงตอ้งจดัท าหนงัสือแจง้ภายในวนัท่ีมายืน่ค าขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสำรหมำยเลข 1 
 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
ประกจิกำร........................................................................ 

 
ค าขอเลขท่ี........./.........               เขียนท่ี.................................................... 
(เจา้หนา้ท่ีกรอก)                วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ.............. 
 

1. ขา้พเจา้...................................................... อาย ุ................ ปี สัญชาติ.............................................. 
โดย...................................................................................................................ผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม......................................................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................................... 
แขวง/ต าบล .................................... เขต/อ าเภอ .................................. เทศบาล/อบต. ...................................... 
จงัหวดั .......................................... หมายเลขโทรศพัท ์..................................................................................... 
 2. พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้น้ี 
  ส าเนาบตัรประจ าตวั ................................................ (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยควบคุมอาคาร หนงัสือใหค้วามเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจ าเป็น 
  ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   หลกัฐานท่ีแสดงการเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนด คือ 
 1) ............................................................................................................... 
 2) ............................................................................................................... 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
        
         ลงช่ือ..............................................ผูข้ออนุญาต 
                  (...........................................) 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

เลขท่ี.........................................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี .................... เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลกัฐาน      ครบ 
       ไม่ครบ 
1)........................................................................... 
2)........................................................................... 
3)........................................................................... 
 

ลงช่ือ..............................................ต  าแหน่ง 
                 (...........................................) 
 

 
ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 

ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
เลขท่ี.........................................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี .................... เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลกัฐาน      ครบ 
       ไม่ครบ 
1)........................................................................... 
2)........................................................................... 
3)........................................................................... 
 

ลงช่ือ..............................................ต  าแหน่ง 
                 (...........................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรหมำยเลข 2 
หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องมำย่ืนเพิ่มเติมตำมมำตรำ 8 แห่ง

พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ซ่ึงต้องจัดท ำ
หนังสือแจ้งภำยในวนัทีม่ำย่ืนค ำขอใบอนุญำตหรือขอต่อใบอนุญำต 
 
 
                                  (แบบ นส.3/1) 
ท่ี............./...............                   ส านกังาน................................. 
 
                                วนัท่ี............เดือน.......................พ.ศ. .................... 
เร่ือง  ขอแกไ้ขความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายใุบอนุญาต ส่งเอกสาร

หรือหลกัฐานเพิ่มเติม 
เรียน  ................................................ 
   ตามท่ีท่านไดย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อประกอบกิจการ................. 
เม่ือวนัท่ี .......................................... นั้น 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจขอของท่านแลว้พบวา่ค าขอไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ดงัน้ี 
1) ................................................................. 
2) ................................................................. 
3) ................................................................. 
4) ................................................................. 
5) ................................................................. 
  จึงขอแจง้ให้ท่านทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกตอ้งหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายใน .............วนั นับแต่วนัท่ีได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความน้ี หากท่านไม่
ด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือส่งเอกสารหรือจะส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารหรือหลกัฐานใหแ้ก่ท่าน 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปดว้ย 

 

(ลงช่ือ).....................................รับทราบ               (ลงช่ือ).....................................รับทราบ 
         (......................................)             (......................................) 
ผูย้ืน่ค  าขอใบอนุญาต/ค าขอต่ออายใุบอนุญาต                       ต  าแหน่ง......................................... 
วนัท่ี...........เดือน...................พ.ศ. .........                  เจา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 



19. หมำยเหตุ : 
     แผนภูมิ แสดงข้ันตอนกำรย่ืนขอใบอนุญำต 
 
(1) ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอพร้อม 
หลกัฐานตามท่ีระบุในคู่มือประชาชน  
ต่อเจา้หนา้ท่ี     
 
(2) เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง       กรณีไม่ถูกตอ้ง/                     แนะน าต่อผูอ่ื้นค าขอใหแ้กไ้ข 
ของค าขอและความถูกตอ้งครบถว้น                               ครบถว้น                /แจง้ใหเ้พ่ิมเติมทนัที นบัแต่วนัท่ี 
ของเอกสารหลกัฐาน                         ไดรั้บค าขอ  
 
      กรณีถูกตอ้งและครบถว้น    กรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ข/       กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการไดใ้น        
      เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนั้น          ขณะนั้น ใหบ้นัทึกความบกพร่อง 
(3) เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มอบใหเ้จา้พนกังา น  ใหแ้จง้เพ่ือด าเนินการ           และเอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม 
สาธารณสุขตรวจดา้นสุขลกัษณะ                   ตามแบบ น.ส.3/1 
 
       แก้ไขค าขอ/จดัส่ง                       กรณีไม่แก้ไขค าขอ/ 
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์      ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์                       เอกสารตามท่ีระบุใน               ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให ้
      ดา้นสุขลกัษณะ                     ดา้นสุขลกัษณะ                 การแจง้ครบถว้นแลว้                        ครบถว้น 
 
 
                 แนะน าใหป้รับปรุง 
                    ดา้นสุขลกัษณะ                                       ใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งคืนค าขอ 
                                และเอกสารหลกัฐาน 
                                      พร้อมแจง้สิทธิในการอุทธรณ์ 
                                                   ไม่ถูกตอ้ง                                                                  และบนัทึกการด าเนินการดงักล่าวไว ้
           ตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ                      
                      
                        ภายใน 30 วนั      เจา้หนา้ท่ีจะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอ 
                 เพราะเหตุยงัขาดเอกสารอีกมิได ้
              (ขยายไดค้ร้ังละไม่เกิน 7 วนั) 
 
 
(4)เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน    (4)เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน             (5)ผูป้ระกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอตัรา 
      ออกใบอนุญาต                       มีค  าสัง่ไม่อนุญาต      และระยะเวลาท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนด  
                   (พร้อมแจง้สิทธิอุทธรณ์)                *กรณีไม่ช ำระตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด จะต้องเสีย 
                  ค่ำปรับเพิม่ขึน้อกีร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงนิทีค้่ำงช ำระ 



1 หมายถึง ค าขอถูกตอ้งและเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
2 หมายถึง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัได้รับค าขอถูกตอ้งแล
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตไดใ้ห้ขยายเวลาไดค้ร้ังละไม่เกิน 
7 วนั จนพิจารณาแลว้เสร็จ ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

3 หมายถึง ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินผูอ้อกค าสั่ง ภายใน 15 วนั ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 

4 หมายถึง ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับทราบค าสั่งตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


