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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร  
พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พื้นทีเ่กิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 11/09/2015 12:51  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 0 4455 8859/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่้องถ่ินเปิดใหบ้รกิาร) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200 ตารางเมตร และมิใช่เป็น
การขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์มทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
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   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกตอ้งและครบถ้วน 
 
  (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
(4) ......ระบุเพิม่เติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รบัเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรจ็ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม
หลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาท ี องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา
ให้บรกิาร ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบรบิทของ
ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจง้ต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่เติมภายใน

1 ช่ัวโมง องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา
ให้บรกิาร ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไมส่่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่
ก าหนดในแบบ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

บันทึกความ
บกพรอ่งให้
เจ้าหน้าที่สง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแหง่
การคืนด้วย และ
แจ้งสทิธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
เสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา
ให้บรกิาร 
ส่วนงาน/
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ 
ให้ระบุไป
ตาม
บริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. 
กฎหมาย
ก าหนด
ภายใน  
30 วัน 
นับแต่
วันที่
เอกสาร
ถูกต้อง
และ
ครบถ้วน 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

(ตาม 
พ.ร.บ. 
การ
สาธารณสุ
ข พ.ศ. 
2535 
มาตรา 56 
และ 
พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติ
ราชการ
ทาง
ปกครอง 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 
2557) 

 
 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจง้การ
อนุญาตแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาทีท่้องถ่ิน
ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมเีหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไมอ่อก
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นทีเ่กิน 200 
ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาต

8 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา
ให้บรกิาร ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั
ไม่อาจมีค าสัง่ไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีก
ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

ไม่เกิน 15 วัน และ
แจ้งใหผู้้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้หากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน
พิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือใหผู้้ยื่นค า
ขอทราบถงึเหตุ
แห่งความล่าช้าทุก 
7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา
ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถ่ิน
ก าหนด  
 
 

1 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา
ให้บรกิาร ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอกี
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วัน 
 
 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีทีม่ีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผูม้ี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส าเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ช่วย
จ าหน่ายอาหาร
และผูป้รงุอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 

ฉบับละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 0 4455 

8859 
หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. หมำยเหต ุ
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การแจง้ผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 ครั้งๆ ละไมเ่กิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จ้าพนักงานทอ้งถ่ินพจิารณายังไม่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสอืให้ ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


