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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นที่เกิน 

200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ที่เกิน 200 ตาราง

เมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   30  วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารพืน้ที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร  องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่  อ าเภอมว่งสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ   - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่

เป็นการขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบโดยยื่นค าขอ

ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/

ฝา่ยที่รับผดิชอบ (ระบุ) 

   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จ าหนา่ยอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร

พืน้ที่เกิน 200 ตาราง

เมตรพร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผูย้ื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนนิการหากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ในขณะนั้นให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 

 

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วนตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

5 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 

30 วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 

56 และพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 
- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแตจ่ะมีเหตุหรอืข้อแก้

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่ออก

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารพืน้ที่

เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้

ขออนุญาตทราบพร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

 

 

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยาย

เวลาให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบทุก 

7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมส าเนา

แจ้งส านักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ก าหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

20 ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบรกิารน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีทีม่ีการ

มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องเช่น

ส าเนา

ใบอนุญาตสิ่ง

ปลูกสร้าง

อาคารตาม

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคารของ

สถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ) 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตผู้ช่วย

จ าหน่ายอาหาร

และผูป้รุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 

ตารางเมตรฉบับละไม่เกนิ 3,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่   

หมายเหตุ  ม.1 ต.ไผใ่หญ่ อ.มว่งสามสิบ  จ.อุบลราชธานี 34140                                                          

โทร.045-342111  โทรสาร.045-342111 

2) 

3) 

 

ช่องทางการร้องเรียน : phaiyai@hotmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน : facebook ศูนย์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบล ไผใ่หญ่ 

4) ช่องทางการรอ้งเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

 

 

 

 


