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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุจ ั งหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
   1) พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  พ.ศ. 2550 
   2) การควบคมุสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2553 
   3) เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลปราณบรีุ 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 20    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด    0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร   22/07/2558   08:44  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ    - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
      พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  เป็นกฎหมายท่ีกระจายอ านาจให้ราชการสว่นท้องถ่ินควบคมุดแูลเพื่อ
คุ้มครองประชาชนด้านสขุลกัษณะและการอนามยัสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและการกระท าทกุอย่างท่ีมี
ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนและได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนกังานท้องถ่ินในการควบคมุดแูลโดยการอนญุาตหรือไม่
อนญุาตการสัง่พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตเป็นต้นพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  ได้ก าหนดให้ผู้  
                                                                                                                                          ประกอบกิจการ/.... 
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ประกอบกิจการการจะต้องขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินก่อนด าเนินการซึง่สว่นใหญ่มกัจะเป็นกิจการท่ีมีผล  
 กระทบตอ่สาธารณชนเชน่กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหลายประเภทท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงเขมา่ควนัหรือสารพิษ        
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชมุชนข้างเคียงหรือผู้ปฏิบตังิานบางประเภทก็อาจก่อให้เกิดน า้เสียกลิ่นเนา่เหม็นรวมทัง้มลพิษอ่ืนๆ     
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหรือกิจการตลาดร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยจ าหนา่ยอาหารก็เป็นกิจการท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การแพร่ระบาดของโรคและสขุภาพของประชาชนผู้บริโภคได้อยา่งกว้างขวางโดยเฉพาะตลาดยงัอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านขยะมลูฝอยและน า้เสียอีกด้วยน่ีเป็นเหตผุลท่ีส าคญั 
        เทศบาลต าบลปราณบรีุจงึได้จดัท าเทศบญัญัตขิองเทศบาลต าบลปราณบรีุให้สอดคล้องกบักฎหมายแมบ่ทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  และพระราชบญัญตัิรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  รวม  9  ฉบบัเพ่ือบงัคบัใช้ดงันี ้(1) การควบคมุกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  พ.ศ. 2544  แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี  2  พ.ศ. 2553 (2) สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร  พ.ศ. 2544  (3) การก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  พ.ศ. 2544   (4) การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
พ.ศ. 2544  (5) ตลาด  พ.ศ. 2544  (6) การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์  พ.ศ. 2544  (7) การควบคมุการกองวสัดุ
ก่อสร้างบนเท้าทางถนนและท่ีสาธารณะ  พ.ศ. 2544  (8) การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย  พ.ศ. 2553 (9) สสุาน
และฌาปณสถาน  พ.ศ. 2554 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขัน้ตอน 

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร 

0.5 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัทีกรณีไม่
ถกูต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการหาก
ไมส่ามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนัน้ให้จดัท าบนัทกึความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค า
ขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 

0.5 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(หากผู้ขอใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไมส่ง่
เอกสารเพิ่มเตมิให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบนัทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
สง่คืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่การ
คืนด้วยและแจ้งสิทธิใน
การอทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 
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ที่ 
ประเภท
ขัน้ตอน 

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะกรณีถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาตกรณีไมถ่กูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สขุลกัษณะ 

15 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(กฎหมายก าหนด
ภายใน  30 วนันบัแต่
วนัท่ีเอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน  (ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสขุ
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 

4) การลงนาม/
คณะกรรม 
การมีมติ 

เสนอผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัเพ่ือลงนามใน
ใบอนญุาต 

2 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

5) การพิจารณา 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 

2 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม     20   วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
       ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

1 0 ฉบบั - 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองของ
การจดทะเบียนเป็นนิติ
บคุคลกรณีผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือมอบอ านาจพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัของ
ผู้ รับมอบอ านาจกรณี
เจ้าของหรือผู้ประกอบ 
การไมส่ามารถมาย่ืนค า
ขอด้วยตนเองได้ 

- 1 1 ฉบบั - 

4) ใบอนญุาตก่อสร้าง
อาคารและดดัแปลง
อาคาร 

- 0 1 ฉบบั - 

5) สญัญาเชา่/ซือ้อาคารท่ีตัง้
สถานประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั - 

6) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนญุาตผู้ชว่ย
จ าหนา่ยอาหารและผู้ปรุง
อาหาร 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) 1. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม  

   อาหารในอาคาร 
   หรือพืน้ที่ใดซึ่ง 
 1.1.   มีพืน้ท่ีไม่เกิน   50  ตารางเมตร    ค่าธรรมเนียม  100  บาท 
 1.2.   มีพืน้ท่ีเกิน  50 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน100  ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม  150  บาท 
          1.3.   มีพืน้ท่ีเกิน 100  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม  200  บาท 
ค่าธรรมเนียม     0 บาท 
หมายเหตุ    - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปราณบรีุ  โทรศพัท์  032-651-805  
เว็บไซต์ http://www.pranburicity.go.th/ 
หมายเหตุ  - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปราณบรีุ  โทรศพัท์   032-651-805  
เว็บไซต์ http://www.pranburicity.go.th/ 
หมายเหตุ  - 

  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
         - 
 

วันท่ีพมิพ์ 05/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


