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คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื ้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื ้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อ
(1) กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมื องบางคูวดั
โทรศัพท์ : 02-9766077- 8 ต่อ 401, 402
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ.หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารพื ้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็ น
การขายของในตลาดต้ องยื่นขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาตตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายที่
รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น )
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น ....
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร
2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ
รับใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื ้นที่เกิน 200
ตารางเมตรพร้ อมหลักฐาน
ที่ท้องถิ่นกาหนด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของคาขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคา

15 นาที

-

1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น)

1 ชัว่ โมง

-

1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น
2. หากผู้ขอใบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ในขณะนันให้
้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

20 วัน

-

หมายเหตุ

อนุญาตไม่แก้ ไข
คาขอหรื อไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

การแจ้ งคาสัง่ ออกใบ
อนุญาต/คาสัง่ ไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือ
แจ้ งการอนุญาตแก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบ
อนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกาหนดหากพ้ น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้ นแต่จะมี
เหตุหรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต แจ้ ง
คาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาตจัด
ตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
พื ้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

8 วัน

-

หมายเหตุ

(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557)
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออกใบ
อนุญาตหรื อยังไม่
อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสาเนาแจ้ ง
สานักก.พ.ร.
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสัง่ อนุญาต) แจ้ งให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตมาชาระค่า
ธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วัน

-

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล
3)

หมายเหตุ

ทราบ)
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาใบ
อนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เช่น
สาเนาใบ
อนุญาตสิ่งปลูก
สร้ างอาคารตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบ
อนุญาตผู้ชว่ ย

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
จาหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน 200
ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 3,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น )
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
ช่ องทางการร้ องเรียน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั
1) หมายเหตุ : โทรศัพท์ 0-2976-6077-8 ต่อ 401, 402
: เว็บไซต์ : www.bkw.go.th
2) ช่ องทางการร้ องเรียน : ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น )
19. หมายเหตุ วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

14/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
นายพสิษฐ์ มะลิ
นางสาวอาภร ปิ่ นแก้ ว

