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คู่มือสํ าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว* อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุ ข
1. ชื่ อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว* อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 10:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริ การองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ วอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่ าน ติดต่ อกองคลัง/
ติดต่ อด้ วยตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่เป็ น
การขายของในตลาดต้องยืน่ ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยืน่ คําขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นกําหนด
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2.เงื่อนไขในการยืน่ คําขอ
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุ ขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรี ยบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาํ หน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณี ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ นื่ คํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่ อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืน่ เพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คําขอลง

-

(
หากผูข้ อ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอ
หรื อไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่ องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็ น
หนังสื อถึงเหตุ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น 20 วัน
สุ ขลักษณะ
กรณี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุ ขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณี ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุ งแก้ไข
ด้านสุ ขลักษณะ

-

แห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิ ทธิใน
การอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
-

-

การแจ้งคําสัง่ ออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่อนุญาต
1. กรณี อนุญาต
มีหนังสื อแจ้งการอนุญาตแก่
ผูข้ ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทอ้ งถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมี
เหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร
2. กรณี ไม่อนุญาต

-

-

3)

4)

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

แจ้งคําสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาํ หน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผขู ้ ออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิ ทธิในการ
อุทธรณ์
5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณี มี 1 วัน
คําสัง่ อนุญาต)
แจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สํ าเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
2)
บ้าน
3) หนังสื อรับรอง 1
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

นิติบุคคล
ใบมอบอํานาจ
(ในกรณี ท่ีมีการ
มอบอํานาจ)
หลักฐานที่แสดง การเป็ นผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จํานวนเอกสาร
สํ าเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สํ าหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สํ าเนา
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สําเนาใบอนุญาต
สิ่ งปลูกสร้าง
1)
อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ
ใบรับรองแพทย์ 1
0
ของผูข้ อรับ
2) ใบอนุญาตผูช้ ่วย
จําหน่ายอาหาร
และผูป้ รุ งอาหาร

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร
ฉบับละไม่ เกิน 3,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
ไม่ มขี ้ อมูลช่ องทางการร้ องเรี ยน
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
-

19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้วอําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่านสถ.มท.
-

