
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหกับผูประกอบการกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพ้ืนที่ประกอบการ
ตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
 
สถานที่จาํหนายอาหารหมายถึงอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่มิใชที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรอืปรุง
อาหารจนสําเรจ็และจําหนายใหผูที่สามารถบริโภคไดทันททีัง้น้ีไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการ
บริโภคณที่น้ันหรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 
 
สถานทีส่ะสมอาหารหมายถึงอาหารสถานทีห่รือบริเวณใดๆทีมิ่ใชที่หรือทางสาธารณะทีจ่ัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปน
ของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซ่ึงผูซื้อนําไปประกอบปรุงอีกครั้ง 
 
ผูใดมีความประสงคจะประกอบกิจการสถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป
จะตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น(นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร) กอนดําเนินการ 
 
กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาตหรือที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางคนครเรื่องสถานทีจ่ําหนายอาหารและสะสมอาหารพ.ศ. 2559 
 
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 
 
มาตรา 72 ผูใดจัดตั้งสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซ่ึงมพ้ืีนที่เกินสองรอยตารางเมตรโดยไมไดรับอนุญาตตอง
ระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 
 
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนขอกําหนดทองถิ่นซึ่งออกความตามมาตรา 40 (2) หรอื (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรอืปรับ
ไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอมฝายบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองเขลางคนคร/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :41 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การรับคาํขออนุญาตประกอบกิจการ 
- ผูขออนุญาตยื่นแบบคาํขอรบัใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอเจาหนาที ่
- เจาหนาที่ตรวจความครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 
 

30 นาท ี - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

การตรวจสอบกิจการ(สุขลักษณะ) 
นัดหมายการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการตามเทศบัญญตัิ
กําหนดและตามกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวของและจาํเปน 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วันทําการ - 
 

3) การพิจารณา 
เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วันทําการ - 
 

4) - 
การแจงผลการพิจารณา 
- การแจงผลการพิจารณาการพิจารณา 
- ชําระคาธรรมเนียม 
- ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วันทําการ - 
 

5) - 
การรับใบอนุญาต 
ผูประกอบการตองไปรับใบอนุญาตที่กองสาธารณสุขฯภายใน 15 
วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงหากไมมารับตามที่กําหนดใหถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุหรอืสําเนาบัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยความคุมอาคาร / หนังสือให
ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่จําเปนกรณีกิจการตามประกาศราชกจิจา
นุเบกษา 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)) 

- 

5) 
 

สําเนาหนังสือรับรองการลงทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีนิติบุคคล)) 

- 

6) 
 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ1.สําเนาเอกสารสิทธ์ิ/สําเนาสญัญาเชาพ้ืนที/่หนังสือยินยอม
ใหใชพ้ืนทีใ่นการประกอบการ(กรณีผูประกอบการไมไดเปนเจาของพ้ืนที)่
2. แผนทีต่ั้งสถานประกอบการพอสังเขป) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลเมืองเขลางคนคร  http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php   หรือทางโทรศัพทโทร  054 - 
225967  ตอ  119 , 054 – 223701  หรือทีก่องสาธารณสขุฯโทร  054 - 224168 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 
ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามยั 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญตัิการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การขอใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


