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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอแก้ ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรั บรองการแจ้ งจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
้
่จําหน่ายอาหารหรื อ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ ไขรายการในใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
สถานที่สะสมอาหาร
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)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

3)

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ ไขรายการในใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่าย
อาหาร 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
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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
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ กรรมวิธีการจําหน่าย ทําประกอบ
ปรุง เก็บรักษาอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ นํ ้าใช้ และของใช้ อื่นๆ รวมทังสุ
้ ขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุง
อาหารและผู้ให้ บริการ รวมทังป
้ ้ องกันมิให้ เกิดเหตุรําคาญและป้องกันโรคติดต่อ
ผู้ใดประสงค์แก้ ไขรายการในใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสม
อาหาร
ต้ องยื่นคําขอตามแบบ สอ.12 ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ณ ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตที่สถาน
้ ่ และเมื่อได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแล้ วจึงจะดําเนินการได้
ประกอบการตังอยู
เงื่อนไขในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
1. ก่อนการก่อสร้ างหรื อปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ ประกอบกิจการประเภทสถานที่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
ผู้ประกอบการจะต้ องตรวจสอบ ดังนี ้
1.1 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้ วยผังเมือง
1.2 ตรวจสอบอาคารที่จะใช้ ประกอบกิจการให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
2. ผู้ประกอบกิจการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามรายการที่ระบุในคูม่ ือนี ้
3. การพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคูก่ รณีตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ประกอบด้ วย
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4. สภาพสุขลักษณะการประกอบการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ 1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
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
คําขอแก้ ไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่
จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่
สะสมอาหาร สอ.12 พร้ อม
เอกสารหลักฐาน เจ้ าหน้ าที่
ลงรับคําขอแก้ ไขรายการใน
ใบอนุญาตฯ พร้ อมทัง้
ตรวจสอบเอกสาร

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

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2. การพิจารณา ตรวจสอบ 30 วัน
สถานประกอบการและการ
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตให้ แก้ ไข

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม
และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

(1. พิจารณา
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง 10 วัน
2. การตรวจสอบ
สถาน
ประกอบการ 20
วัน
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
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)

คําขอแก้ ไข
รายการใน

สํานักอนามัย

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตหรื อ
หนังสือรับรอง
การแจ้ งจัดตัง้
สถานที่จําหน่าย
อาหารหรื อ
สถานที่สะสม
อาหาร สอ.12
สําเนาทะเบียน
บ้ านของบ้ านที่ใช้
เป็ นที่ตงสถาน
ั้
ประกอบการ
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจที่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
แสดงบัตร
ประจําตัว
ประชาชน (กรณี
ผู้ถือใบอนุญาต
ไม่สามารถมายื่น
คําขอด้ วยตัวเอง)
หนังสือแจ้ งการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

-

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

-

กรุงเทพมหานคร

1

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรื อเปลี่ยนแปลง
การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ที่ได้ รับการ
รับรองตรวจสอบ
จากเจ้ าหน้ าที่
แล้ ว
กรุงเทพมหานคร
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้
หลักฐานแสดง กรุงเทพมหานคร
กรรมสิทธิ์หรื อ
สิทธิในการใช้
อาคารที่เป็ น
สถาน
ประกอบการ เช่น
โฉนดที่ดนิ
สัญญาซื ้อขาย
สัญญาเช่า
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ อาคาร ฯลฯ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรอง
ผ่านการอบรม
หลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร
ของ
7)
กรุงเทพมหานคร
ของผู้ยื่นขอ
ใบอนุญาตและ
ตามจํานวนผู้
สัมผัสอาหาร
ใบรับรองแพทย์
การตรวจ
โรคติดต่อ 9 โรค
ได้ แก่ วัณโรค
อหิวาตกโรค ไข้
รากสาดน้ อย โรค
บิด ไข้ สกุ ใส โรค
8)
คางทูม โรคเรือ้ น
โรคผิวหนังที่นา่
รังเกียจ และโรค
ตับอักเสบที่เกิด
จากไวรัสเอ ตาม
จํานวนผู้สมั ผัส
อาหาร
แผนที่สงั เขป
แสดงสถานที่ตงั ้
9)
ของสถาน
ประกอบการ
10) แผนผังหรื อ

กรุงเทพมหานคร

1

กรมการแพทย์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ภาพถ่ายบริเวณ
ภายในและ
ภายนอกของ
สถาน
ประกอบการ
แสดงให้ เห็นถึง
กระบวนการผลิต
การป้องกัน
มลพิษ
สุขลักษณะ
ภายในสถาน
ประกอบการ
ระบบความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน เป็ นต้ น

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

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

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
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 ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กทม. 1555
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน 2.
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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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)
คําขอแก้ ไขรายการในใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองการแจ้ ง จัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสม
อาหาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

