คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นตามคาขอแบบฟอร์มตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระ
ประแดง เรื่อง สถานที่จาหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.2545
1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545

พระประแดง เรื่อง สถานที่

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่ มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร

1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพระประแดง
ชั้น 3
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 ถึง 30 วัน
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม
หลักฐานตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545
(หมายเหตุ: (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535))
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง / ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข / เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่
สามารถดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

ระยะเวลำ
15 ถึง 30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

1 ถึง 2 ชั่วโมง

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

ลำดับ

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กฏหมายกาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง
( ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
มาตรา 36 และ พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2557 ))
กำรพิจำรณำ
การแจ้งออกคาสั่งใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1.กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก้ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร
2.กรณีไมอนุญาตแจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารา
เมตรแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับ

20 ถึง 30 วัน

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

8 ถึง 10 วัน

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ชาระค่าธรรมเนียม ( กรณีคาสั่งอนุญาต ) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่เทศบาลเมืองพระ
ประแดงกาหนดให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระแดง
เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ.2545
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ))

1 ถึง 7 วัน

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถือเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุธรณ์ (
อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 )))
3)

4)

แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
สาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร.ทราบ )))
5)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4)
ใบมอบอำนำจ ( กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ )
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ลำดับ

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น สำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรของสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

สถำนที่ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่เกิน 10 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 25
ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่ เกิ น 25 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิ น
50 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่ เกิ น 50 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิ น
100 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำท่มีพื้นที่เกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน
200 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน
300 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ประกอบกำรค้ำ ที่ มี พื้น ที่เกิ น 300 ตำรำงเมตร และไม่ เกิ น
400 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่เกิน 400 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน
500 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ใช้ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่เกิน 500 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน
600 ตำรำงเมตร
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ประกอบกำรค้ำที่มีพื้นที่เกิน 600 ตำรำงเมตร ขึ้นไป
(หมายเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 100 %
ค่ำธรรมเนียม 200 %
ค่ำธรรมเนียม 400 %
ค่ำธรรมเนียม 800 %
ค่ำธรรมเนียม 1,000 %
ค่ำธรรมเนียม 1,500 %
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2,500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2,800 บาท
ค่ำธรรมเนียม 3,000 บาท

ลำดับ
1)
2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขที่ 1 ตาบลตลาด ถนนพระยาพายัพพิริยกิจ อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: (( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม.10300 )))
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
คาร้องขอรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ .ศ.2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 1.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
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เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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