
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.หลักเกณฑ์ 

 

    ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขอ

อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นตามค าขอแบบฟอร์มตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระ

ประแดง เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2545 

 

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ.ศ.2545 

 

  1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

  2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

  3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเทศบัญญัติเทศบาลเมือง        พระประแดง เรื่อง สถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2545 

 

  หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
1)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองพระประแดง 
ชั้น 3 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 ถึง 30 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร พร้อม
หลักฐานตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 
(หมายเหตุ: (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535))  

15 ถึง 30 นาที เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อ าเภอพระ

ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง / ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี

แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข / เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่

สามารถด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ ่ มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ถึง 2 ชั่วโมง เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถือเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุธรณ์ ( 
อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 )))  

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

(หมายเหตุ: (กฏหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง      ( ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
มาตรา 36 และ พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับ
ท่ี 2 ) พ.ศ.2557 ))  

20 ถึง 30 วัน เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งออกค าส่ังใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 

   1.กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก้ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้น

ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร 

   2.กรณีไมอนุญาตแจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารา
เมตรแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร.ทราบ )))  

8 ถึง 10 วัน เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อ าเภอพระ

ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ช าระค่าธรรมเนียม ( กรณีค าส่ังอนุญาต ) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีเทศบาลเมืองพระ

ประแดงก าหนดให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระแดง 
เรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ.2545 

(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 ถึง 7 วัน เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อ าเภอพระ

ประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ ( กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

5) 

 

หลักฐำนท่ีแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องเช่น ส ำเนำ
ใบอนุญำตส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

อำคำรของสถำนประกอบกำร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 10 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 100 % 

  
 

2) สถำนท่ีประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 10 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน  25 
ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 200 % 
  

 

3) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 25 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 
50 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 400 % 
  

 

4) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 50 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 
100 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 800 % 
  

 

5) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำท่  มีพ้ืนท่ีเกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 
200 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 % 
  

 

6) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 
300 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,500 % 
  

 

7) สถำนท่ีประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 300 ตำรำงเมตร และไม่เกิน 
400 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
  

 

8) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 400 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 

500 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บาท 

  

 

9) สถำนท่ีใช้ประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 500 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 

600 ตำรำงเมตร 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,800 บาท 

  

 

10) สถำนท่ีประกอบกำรค้ำท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 600 ตำรำงเมตร ขึ้นไป 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 3,000 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) 1) ส านักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขท่ี 1 ต าบลตลาด ถนนพระยาพายัพพิริยกิจ อ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 10130 
(หมายเหตุ: -)  

2) 2) ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: (( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม.10300 )))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าร้องขอรับใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2545  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

21/07/2558 11:33 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


