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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 

ตารางเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

  2)  ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

 พ.ศ.2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 08:45  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย 64150  

โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

  ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตาราง

เมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอกําหนดของทองถิ่น ณ สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก 

2.เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

               (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ เปนไปตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553 

                (4) หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีข่อบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.2553 

   หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จําหนายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารพื้นที่

เกิน 200 ตารางเมตรพรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที องคการบริหาร

สวนตําบล 

ไทยชนะศึก

อําเภอ ทุงเสลี่ยม

จังหวดัสุโขทัย 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

1 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบล 

ไทยชนะศึก

อําเภอ ทุงเสลี่ยม

จังหวัดสุโขทัย 

 หากผูขอใบอนุญาต

ไมแกไขคําขอหรือไม

สงเอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวนตามที่

กําหนดในแบบบันทึก
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 
 

ความบกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคําขอ

และเอกสารพรอม

แจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวย

และแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 
 

20 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลไทย

ชนะศึกอําเภอ 

ทุงเสลี่ยมจังหวัด

สุโขทัย 

 กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

8 วัน องคการบริหาร

สวนตําบล 

ไทยชนะศึก

 ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถิ่นไม

อาจออกใบอนุญาต
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

จัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรแก

ผูขออนุญาตทราบพรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

 
 

อําเภอ ทุงเสลี่ยม

จังหวัดสุโขทัย 

หรือยังไมอาจมีคําสั่ง

ไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวนใหแจงการ

ขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 

วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. ทราบ 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

 
 

1 วัน องคการบริหาร

สวนตําบล 

ไทยชนะศึก

อําเภอ ทุงเสลี่ยม

จังหวัดสุโขทัย 

 กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจํานวนเงินที่คาง

ชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 



5/6 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ  

4) 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่

มีการมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ  

5) 

หลักฐานที่แสดงการเปน

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ  

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเชน

สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก

สรางอาคารตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคารของ

สถานประกอบการ 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับ

ใบอนุญาตผูชวยจําหนาย

อาหารและผูปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ  

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 

ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 3,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (เปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง 

สถาที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553) 



6/6 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

64150 โทร.055-659241 โทรสาร 055-659387 

หมายเหตุ(งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบรกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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 24/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลไทย  

ชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัด

สุโขทัยสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
 


