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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับหรือตอใบอนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือและสถานที่สะสมอาหาร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับหรือตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือและสถานที่สะสมอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแกงคอย เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2539 
2) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
3) พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับหรือตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือและสถานที่สะสมอาหาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช เปนขายของใน
ตลาดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันกอน ใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 
1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมี
คําส่ังไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่น คําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตส้ินสุดแลวตองดําเนินการขอ
อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 2/7 ทั้งน้ีหากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้น อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 
2 ครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูน้ันหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 2. เง่ือนไขในการยื่น
คําขอ 
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ ประชาชนเรียบรอย
แลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ  
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

 

ผูประกอบการยื่นคําขอ พรอมหลักฐานตามที่
เทศบาลฯ กําหนด ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 

15 นาที เทศบาลเมือง
แกงคอย อําเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น พิจารณาคําขอ 
กรณีไมถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นแจง
ผูประกอบการภายใน 15 วัน เพื่อทราบและ
แกไข หากไมแกไขใหถูกตองถือเปนการสละสิทธ์ิ
การยื่นคําขอ 

1 วัน เทศบาลเมือง
แกงคอย อําเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นมอบให เจาพนักงาน
สาธารณสุขตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ หากไม
ถูกตองเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังไมอนุญาต 

3 วัน เทศบาลเมือง
แกงคอย อําเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต แจงให
ผูประกอบการมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

1 วัน เทศบาลเมือง
แกงคอย อําเภอ
แกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

3) กรณีเปนที่เชาใหแนบ
สําเนาสัญญาเชาหรือ
สําเนาหลักฐานการเชา
จากผูใหเชา 

- 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

4) ใบรับรองแพทย - 1 0 ฉบับ (ไมเกิน 1 เดือน) 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 
1) ขนาดพื้นที่ประกอบการ 200-500 ตารางเมตร   คาธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ -   
2) ขนาดพื้นที่ประกอบการ 500-800 ตารางเมตร  คาธรรมเนียม 2,000 บาท 

หมายเหตุ -   
3) ขนาดพื้นที่ประกอบการ 800-1,000 ตารางเมตร คาธรรมเนียม 2,500 บาท 

หมายเหตุ -   
4) ขนาดพื้นที่ประกอบการ เกินกวา 1,000 ตารางเมตร คาธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ -   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 121 / 
www.kaengkhoi.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
กรณีคําขอถูกตองและสถานที่ตองดวยสุขลักษณะ (ตั้งแตวันที่ยื่นคําขอ) ระยะเวลาตั้งแตขั้นตอนยื่นคําขอจนขั้นตอนออกใบอนุญาต ไมเกิน 7 
วันทําการ 
 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


