
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตสถานท่ีจ าหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตสถานท่ีจ าหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร 20/07/2558 

17:45  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4300-9881  
www.Sriboonruang.go.th  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
 ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์การขออนุญาตสถานท่ีจ าหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหารและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2.เงื่อนไขในการยืน่ค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้
ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 



 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้การขออนุญาตสถานท่ี
จ าหน่ายและสถานท่ีสะสม
อาหารพร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ



ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งค าส่ังออก
ใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนญุาต 
แจ้งค าส่ังไม่ออกอนุญาต
สถานท่ีจ าหน่ายและสถานท่ี
สะสมอาหารเมตรแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิน่ไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าส่ังอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีก



ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด ) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเป็นผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องเช่น
ส าเนาใบอนุญาต
ส่ิงปลูกสร้าง
อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด ) 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้ช่วย
จ าหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด ) 

 
 16.ค่าธรรมเนียม 
 

ล าดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม   
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
 (ครั้งท่ี  ๒) 

๔ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ี
ใด  ซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและ
มิใช่เป็นการขายของในตลาด 
 -พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

 
 
 

๙๐ 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

-พื้นท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  
แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

๑๕๐ - - 

-พื้นท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๒๒๕ - - 

-พื้นท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  
แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓๐๐ - - 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
จัดต้ังสถานท่ี  จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด  ซึ่งมี
พื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็น

 
 
 

๔๕๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



การขายของในตลาด 
 -พื้นท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  
แต่ไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 
-พื้นท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  
ขึ้นไป 

๖๐๐ - - 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด  
ซึ่งมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่
เป็นการขายของในตลาดตามาตรา  ๓๘ 

 
- 

 
ฉบับละ  ๓,๐๐๐  

 
ฉบับละ  ๒,๕๐๐  

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งการจัดต้ังสถานท่ี  จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ี
ใด  ซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและ
มิใช่เป็นการขายของในตลาดตามาตรา  ๔๘ 

 
 
- 

 
 

ฉบับละ  ๑,๐๐๐  

 
 

ฉบับละ  ๘๐๐  

 
17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง   

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4300-9881  www.Sriboonruang.go.th 
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

19.หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ์ 26/12/2559 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ณัชวดี    ตุแก้ว 
อนุมัติโดย ชนม์เจริญ   เวทสรากุล 
เผยแพร่โดย กาญจนา   ดงเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


