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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตัวเอง ณ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม (ชั้น ๑) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นทีเ่ กิน200 ตารางเมตรและมิใชเปนการ
ขายของในตลาดตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาทีท่ ี่รบั ผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่
กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
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2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(4) ......ระบุเพิม่ เติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงือ่ นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่ าชการสวนทองถิน่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรบั เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจัดตัง้
สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตรพรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด

15 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน

1 ชั่วโมง

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม/
เทศบาลเมือง
พิชัย
งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม/
เทศบาลเมือง
พิชัย

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

-

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต

3)

4)

8 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สง คืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
งานสุขาภิบาล
ใหบริการสวนงาน/
และอนามัย
หนวยงานที่
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข รับผิดชอบ
และสิง่ แวดลอม/ ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
เทศบาลเมือง
2. กฎหมาย
พิชัย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
งานสุขาภิบาล
ใหบริการสวนงาน/
และอนามัย
หนวยงานที่
สิ่งแวดลอม/
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสัง่ ไมออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
แกผูขออนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ งถิ่นกําหนด

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม/
เทศบาลเมือง
พิชัย

หมายเหตุ

รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
งานสุขาภิบาล
ใหบริการสวนงาน/
และอนามัย
หนวยงานที่
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข รับผิดชอบ
และสิง่ แวดลอม/ ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
เทศบาลเมือง
2. กรณีไมชําระ
พิชัย
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บาน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทมี่ ีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูม ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของเชน
สําเนาใบอนุญาต
1)
สิ่งปลูกสราง
อาคารตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )
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ที่

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
อาคารของสถาน
ประกอบการ
1
0
ฉบับ
ใบรับรองแพทย ของผูขอรับ
ใบอนุญาตผูชวย
จําหนายอาหาร
และผูป รุงอาหาร

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ฉบับละไมเกิน 3,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองที่ยื่นรองขอ
ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู 14 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ชองทางรองเรียน โทรศัพท 054-382774 ถึง 5
ชองทางการรองเรียน เว็บตไซต www.pichaicity.go.th
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางสาวปุณญิสา สุขเรือง
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

7/7

