
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจดัตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลท่ำพระ

กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย

1. ช่ือกระบวนงำน : กำรขอใบอนุญำตจดัตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรท่ีใหบ้ริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนทอ้งถ่ิน 

(กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง

5. กฎหมำยท่ีใหอ้  ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวขอ้ง : 

1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550



6. ระดบัผลกระทบ : บริกำรทัว่ไป

7. พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร : ทอ้งถ่ิน

8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535

 ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย/ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 30 วนั 

9. ขอ้มูลสถิติ

จ  ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0   นำที

จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0   นำที

จ ำนวนค ำขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0   นำที

10. ช่ืออำ้งอิงของคู่มือประชำชน กำรขอใบอนุญำตจดัตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร 

พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

11.  ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร

1) สถำนท่ีใหบ้ริกำร กองคลงั เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

     438 หมู่ 18 ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40260 โทรศพัท ์043-262250

     ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน

     ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดใหบ้ริกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด)

     ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง)

     หมำยเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท้องถ่ินเปิดให้บริการ)

12. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค  ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์ วธีิการ



 ผู้ ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร พืน้ทีเ่กิน200 ตารางเมตร 

และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ 

โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มทีก่ฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน  

ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ทีรั่บผิดชอบ (ระบ)ุ

   2.เง่ือนไขในการยื่นค าขอ (ตามทีร่ะบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน)

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่กูต้องและครบถ้วน

(2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง

(3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)

(4) ......ระบเุพ่ิมเตมิตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบทีร่าชการ 

สว่นท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน....

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าทีไ่ด้รับเอกสารครบถ้วนตามทีร่ะบุ

ไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ

ท่ี
ระยะเวลำ
ใหบ้ริกำร

ส่วนงำน 
/หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

หมำยเหตุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร

15 นำที -

(1. ระยะเวลำให้บริกำร 
ส่วนงำน/หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำม
บริบทของทอ้งถ่ิน)

ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ผูข้อรับใบอนุญำตยืน่ค  ำขอรับใบ อนุญำต
จดัตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ี
สะสมอำหำร 
พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร พร้อมหลกัฐำนท่ี
ทอ้งถ่ินก ำหนด



2) กำรตรวจสอบเอกสำร

1 ชัว่โมง -

(1. ระยะเวลำให้บริกำร  
ส่วนงำน  /หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของทอ้งถ่ิน
2. หำกผูข้อใบอนุญำตไม่
แกไ้ขค ำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพ่ิมเติมให้
ครบถว้น ตำมท่ีก ำหนด 
ในแบบบนัทึกควำม
บกพร่องให้เจำ้หนำ้ท่ี
ส่งคืนค ำขอและเอกสำร 
พร้อมแจง้เป็นหนงัสือถึง
เหตุแห่งกำรคืนดว้ย และ
แจง้สิทธิในกำรอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง
 พ.ศ. 2539)

3)

20 วนั –

(1. ระยะเวลำให้บริกำร 
ส่วนงำน/หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของทอ้งถ่ิน
2. กฎหมำยก ำหนดภำยใน 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีเอกสำร
ถูกตอ้งและครบถว้น
(ตำม พ.ร.บ. กำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
มำตรำ 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง
 (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2557)

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบควำมถูกตอ้งของค ำขอ 
และควำมครบถว้นของเอกสำรหลกัฐำน
ทนัที
   กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้น เจำ้หนำ้ท่ีแจง้
ต่อผูย้ืน่ค  ำขอให้แกไ้ข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้น
ขณะนั้น ให้จดัท ำบนัทึกควำมบกพร่องและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนยืน่เพ่ิมเติม
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยให้เจำ้หนำ้ท่ี
และผูย้ืน่ค  ำขอลงนำมไวใ้นบนัทึกนั้นดว้ย

กำรพิจำรณำ เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสถำนท่ีดำ้นสุขลกัษณะ
สุขลกัษณะ
    กรณีถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑด์ำ้น
สุขลกัษณะ เสนอพิจำรณำออกใบอนุญำต
     กรณีไม่ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑด์ำ้น
สุขลกัษณะ แนะน ำให้ปรับปรุงแกไ้ขดำ้น
สุขลกัษณะ



4)

8 วนั –

(1. ระยะเวลำให้บริกำร 
ส่วนงำน/หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของทอ้งถ่ิน
2. ในกรณีท่ีเจำ้พนกังำน
ทอ้งถ่ินไม่อำจออก
ใบอนุญำตหรือยงัไม่อำจมี
ค  ำสั่งไม่อนุญำตไดภ้ำยใน 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีเอกสำร
ถูกตอ้งและครบถว้น ให้
แจง้กำรขยำยเวลำให้ผูข้อ
อนุญำตทรำบทุก 7 วนั 
จนกวำ่จะพิจำรณำแลว้
เสร็จพร้อมส ำเนำแจง้ 
ก.พ.ร.

5) 1 วนั – (1. ระยะเวลำให้บริกำร 
ส่วนงำน/หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของทอ้งถ่ิน
2. กรณีไม่ช ำระตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด จะตอ้ง
เสียค่ำปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อย
ละ 20 ของจ ำนวนเงินท่ี
คำ้งช ำระ)

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแลว้

ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยนืค  ำขอ

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

ท่ี
หน่วยงำน
ภำครัฐ

ผูอ้อกเอกสำร

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบบัจริง

หน่วยนบั
เอกสำร

หมำยเหตุ

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน – 0 ฉบบั –

กำรแจง้ค  ำสั่งออกใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต
   1.กรณีอนุญำต
      มีหนงัสือแจง้กำรอนุญำตแก่ผูข้ออนุญำตทรำบ
เพ่ือมำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำท่ีทอ้งถ่ินก ำหนด
 หำกพน้ก ำหนดถือวำ่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญำต 
เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร
    2. กรณีไม่อนุญำต
       แจง้ค  ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตจดัตั้งสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร พ้ืนท่ีเกิน 
200 ตำรำงเมตร แก่ผูข้ออนุญำตทรำบ พร้อมแจง้สิทธิ
ในกำรอุทธรณ์

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค  ำสั่งอนุญำต)
  แจง้ให้ผูข้ออนุญำตมำช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำ
และระยะเวลำท่ีทอ้งถ่ินก ำหนด

จ ำนวนเอกสำรส ำเนำ
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน

1



2) – 0 ฉบบั –

3) – 0 ฉบบั
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ประกาศก าหนด)

4) – 1 ฉบบั
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ประกาศก าหนด)

5) – 1 ฉบบั
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ประกาศก าหนด)

15.2) เอกสำนอ่ืนๆ ส ำหรับยืน่เพ่ิมเติม

ท่ี
หน่วยงำน
ภำครัฐ

ผูอ้อกเอกสำร

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบบัจริง

หน่วยนบั
เอกสำร

หมำยเหตุ

1) – 0 ฉบบั (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ประกาศก าหนด)

2) – 1 ฉบบั (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ประกาศก าหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม

1) อตัรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดัตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

ฉบบัละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

หมำยเหตุ (ระบุตำมขอ้ก ำหนดทอ้งถ่ิน)

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1

หนงัสือรับรองนิติบุคคล 1

ใบมอบอ ำนำจ
(ในกรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ)

1

1

หลกัฐำนท่ีแสดงกำร
เป็นผูมี้อ  ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล

รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน

จ ำนวนเอกสำรส ำเนำ

ส ำเนำใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ส ำเนำใบอนุญำต
ส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ควบคุมอำคำรของ
สถำนประกอบกำร

1

ใบรับรองแพทยข์องผู ้
ขอรับใบอนุญำต ผูช่้วย
จ ำหน่ำยอำหำรและผู ้
ปรุงอำหำร

0



1.   ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลต ำบลท่ำพระ

หมำยเหตุ

1.   ทำงโทรศพัท ์043-262250  
2.   ทำงไปรษณีย ์438 หมู่ 18 ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40260

3.   ร้องเรียนดว้ยตนเอง

2.   ช่องทางการร้อนเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.10300/สำยด่วน 1111/www.1111.go.th/

ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม.10300

18.   ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคู่มือกำรกรอก

1.  แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยใุบอนุญำต

(เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถ่ิน)

19.   หมำยเหตุ

–

วนัท่ีพิมพ์ 20/10/2558

สถำนะ
คู่มือประชำชนอยู่
ระหว่ำงกำรจดัท ำ

จดัท ำโดย
เทศบำลต ำบลทำ่พระ
อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

อนุมติัโดย —

เผยแพร่โดย —


