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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน  
                             200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลขุย  อ ำเภอล ำทะเมนชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลขุย  อ ำเภอล ำทะเมนชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
   1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพ้ืนที่เกิน 

200  ตำรำงเมตร เทศบำลต ำบลขุย  อ ำเภอล ำทะเมนชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

    
1) 

สถำนที่ให้บริกำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน โทรศัพท์ 0-4400 9818 โทรสำร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 
- 16:30 น. (บริกำรไมพั่กเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผู้ใดจะจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตำรำงเมตรและ
มิใช่เป็นกำรขำยของในตลำดต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตพร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
2.เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอต่อใบอนุญำตเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะตรวจสอบควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์ของค ำขอ
และจะแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบผลภำยใน 15 วันนับแต่วันได้รับค ำขอ 
3.เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญำตทรำบภำยใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอซึ่งมีรำยละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
4.ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมำรับใบอนุญำตภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรอนุญำตหำกไม่มำรับภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่ำสละสิทธิ์และใบอนุญำตที่ออกให้นี้มีอำยุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญำตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ ำนำจของเทศบำลต ำบลขุยเท่ำนั้น 
5.ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมอัตรำที่ก ำหนดในวันที่ได้รับใบอนุญำตส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรรับใบอนุญำตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุส ำหรับกรณีกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ใดจะจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรและสถำนที่สะสม
อำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตำรำง
เมตรและมิใช่เป็นกำรขำย
ของในตลำดต้องได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยยื่นแบบค ำขอรับ
ใบอนุญำตพร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นและเมื่อได้รับค ำ
ขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอ
ต่อใบอนุญำตเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นจะตรวจสอบควำม
ถูกต้องควำมสมบูรณ์ของค ำ
ขอและจะแจ้งผลกำร
ตรวจสอบให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตทรำบผลภำยใน 
15 วันนับแต่วันได้รับค ำขอ 
 
 

1๕ นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้อง
ออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือ
แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญำต
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับค ำขอซึ่งมี
รำยละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว 
ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมำรับ
ใบอนุญำตภำยใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำร
อนุญำตหำกไม่มำรับภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่ำ

1๕ นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สละสิทธิ์และใบอนุญำตที่
ออกให้นี้มีอำยุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญำตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ ำนำจของ
เทศบำลต ำบลขุยเท่ำนั้น 
 
 

3) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำตตำมอัตรำที่
ก ำหนดในวันที่ได้รับ
ใบอนุญำตส ำหรับกรณีท่ีเป็น
กำรรับใบอนุญำตครั้งแรก
หรือก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ
ส ำหรับกรณีกำรขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต 
 

6 นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 

4) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ใดจะจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรและสถำนที่สะสม
อำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตำรำง
เมตรและมิใช่เป็นกำรขำย
ของในตลำดต้องได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยยื่นแบบค ำขอรับ
ใบอนุญำตพร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิน่ 
เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำต
หรือค ำขอต่อใบอนุญำตเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นจะ
ตรวจสอบควำมถูกต้องควำม
สมบูรณ์ของค ำขอและ
จะแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้
ขอรับใบอนุญำตทรำบผล
ภำยใน 15 วันนับแต่วันได้
รับค ำขอ 

1๕ นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 
 

5) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เมื่อได้รับค ำขออนุญำตหรือ
ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นจะ
ตรวจสอบควำมถูกต้องควำม
สมบูรณ์ของค ำขอและ
จะแจ้งผลให้ผู้ขอใบอนุญำต
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่
วันรับค ำขอนั้น 
 

1๕ นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 

6) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้อง
ออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือ
แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญำต
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันได้รับค ำขอที่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตำมก ำหนด 
 

1๕ นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 

7) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

ผู้ขออนุญำตต้องมำรับ
ใบอนุญำตภำยใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำร
อนุญำตหำกไม่มำรับภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่ำ
สละสิทธิ์และผู้ได้รับอนุญำต
ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตตรำที่เทศบำลต ำบขุย
ก ำหนดในวันที่มำรับ
ใบอนุญำต 
 

๑๐ นำท ี เทศบำลต ำบลขุย
อ ำเภอล ำทะเมน
ชัยจังหวัด
นครรำชสีมำ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 0 - 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 1 - ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 - ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
เอกสำรอ่ืนๆ
ตำมท่ีเทศบำล
ต ำบลขุยก ำหนด 

- 1 - ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) 1.พ้ืนที่ประกอบกำรตั้งแต่ 200 - 400 ตำรำงเมตรค่ำธรรมเนียม 1,500.00 บำท 

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ - 

2) 2.พ้ืนที่ประกอบกำรตั้งแต่ 401 ตำรำงเมตรขึ้นไปค่ำธรรมเนียม 2,000.00 บำท 
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  
1) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขุยอ ำเภอล ำทะเมนชัยจังหวัดนครรำชสีมำ 30270 โทรศัพท์ 0-
4400 9818 โทรสำร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
หมำยเหตุ- 

  
2) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

19. หมำยเหตุ 
    - 
 
 

 

http://www.khui.go.th/

