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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2)

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

3)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

4)

กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.2552

5)

กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมื องรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

6)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

7)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิ นกิ จการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2548

8)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง สถานทีจ่ ํ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ.2545

9)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื ่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด

10) พระราชบัญญัติผงั เมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2535
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11) พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
12) พระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ.2509
13) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
14) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดตัง้ สถานทีจ่ ํ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ.2546
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
5 วัน
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิ บาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเรื่ องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2545 ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535 กําหนดให้ การจําหน่ายอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหารหรื อการสะสม
อาหารใน อาคารหรื อพื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่เกิน 200 ตารางเมตรต้ องขออนุญาต หากสถานที่ดงั กล่าวมีพื ้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตรต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ ง ผู้ได้ รับอนุญาต ต้ องดูแลรักษาสถานที่
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จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ กรรมวิธีการจําหน่าย ทําประกอบ
ปรุง เก็บรักษาอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ นํ ้าใช้ และของใช้ อื่นๆ รวมทังสุ
้ ขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุง
อาหารและผู้ให้ บริการ รวมทังป
้ ้ องกันมิให้ เกิดเหตุรําคาญและป้องกันโรคติดต่อ
กรณีใบอนุญาตสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระสําคัญ ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ณ ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงาน
เขตที่สถานประกอบการตังอยู
้ ่ พร้ อมเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามรายการที่ระบุที่ระบุในคูม่ ือนี ้ โดยต้ อง
ยื่นคําขอภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรื อชํารุด
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
หมายเหตุ 1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว 2.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุ
ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน่
จะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน 3.เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1. การตรวจสอบเอกสาร
1 ชัว่ โมง
1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
จัดตังสถานที
้
่จําหน่าย
อาหารหรื อสถานที่สะสม
อาหาร สอ.6 พร้ อมเอกสาร
หลักฐาน เจ้ าหน้ าที่ลงรับคํา

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอใบอนุญาต พร้ อมทัง้
ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา
2)

2. การพิจารณาออก/ไม่
ออกใบแทนใบอนุญาต
จัดตังสถานที
้
่จําหน่าย
อาหารหรื อสถานที่สะสม
อาหาร

5 วัน

ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

สํานักบริหารการ
ทะเบียน
สํานักบริหารการ
ทะเบียน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

คําขอรับใบแทน กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตจัดตัง้

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สถานที่จําหน่าย
อาหารหรื อ
สถานที่สะสม
อาหาร สอ.6
สํานักบริหารการ
หนังสือมอบ
อํานาจที่ถกู ต้ อง ทะเบียน
ตามกฎหมาย
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
แสดงบัตร
ประจําตัว
ประชาชน (กรณี
ผู้ขอใบแทน
ใบอนุญาตไม่
สามารถมายื่นคํา
ขอด้ วยตัวเอง)
ใบอนุญาตเดิม กรุงเทพมหานคร
กรณีที่ชํารุดใน
สาระสําคัญ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

6/6

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนน
เสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7385
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

