คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอโอนกำรดำเนินกิจกำรสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์โอนการดาเนินกิจการให้แก่ผู้อื่น ให้ยื่นคาขอตามแบบ สอ.11 พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ และเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดาเนินการได้
หมายเหตุ 1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน 3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลา 08:00 - 08:00 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์/โทรสาร 023544214
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบโอนยื่นคาขอโอนการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร สอ.11 พร้อมเอกสาร
หลักฐาน เจ้าหน้าที่ลงรับคาขอโอนกิจการ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

5 วัน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา-คนไทย)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล-คนไทย,ต่างด้าว)
3) แบบคำขอโอนกำรดำเนินกิจกำรสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่
สะสมอำหำร สอ.11
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

กรมการค้าต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนที่จำหน่ำยและสะสมอำหำร (ฉบับ
จริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำรพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจแสดง
บัตรประจำตัวประชำชน (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สำมำรถมำยื่น
คำขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือแจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่ได้รับกำรรับรองตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำที่แล้ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรที่แสดง
ว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่ขออนุญำตได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรุงเทพมหานคร

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
9) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในกำรใช้อำคำรที่เป็นสถำน
ประกอบกำร เช่น โฉนดที่ดิน สัญญำซื้อขำย สัญญำเช่ำ หนังสือ
ยินยอมให้ใช้อำคำร ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 10) หนังสือรับรองผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำรของ
กรุงเทพมหำนครของผู้ยื่นขอรับโอนใบอนุญำต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 11) ใบรับรองแพทย์ กำรตรวจโรคติดต่อ 9 โรค ได้แก่ วัณโรค
อหิวำตกโรค ไข้รำกสำดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส โรคคำงทูม โรคเรื้อน
โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจำกไวรัสเอ ตำม
จำนวนผู้สัมผัสอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 12) แผนที่สังเขป แสดงสถำนที่ตั้งของสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 13) แผนผังหรือภำพถ่ำยบริเวณภำยในและภำยนอกของสถำน
ประกอบกำร แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรผลิต กำรป้องกันมลพิษ
สุขลักษณะภำยในสถำนประกอบกำร ระบบควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) 1. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร
023544214))
2) 2.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)
3) 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
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอโอนการดาเนินกิจการ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอโอนการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3)พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
4)กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
5)กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
6)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
7)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
8)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545
9)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด
10)พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
11)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
12)พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
13)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
14)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอโอนการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

