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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขอตคู่ออสำยยุใบอนยุญสำตจรัดตรัตั้งสถสำนททที่จสสำหนคู่สำยอสำหสำรหรมือสถสำนททที่สะสม
อสำหสำรพมืห้นททที่เกริน 200 ตสำรสำงเมตร 

หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ สสสำนรักงสำนปลรัด  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. สตานจักงานปลจัด  
   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนยุญสำต
1. หลจักเกณฑค์วริธสีการ
    ผผน้ใดประสงคค์ขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งสถานทสีที่จตาหนส่ายอาหารและสถานทสีที่สะสมอาหารพพตั้นทสีที่เกริน 200 ตารางเมตรและ
มริใชส่เปป็นขายของในตลาดจะตน้องยพที่นขอตส่ออายยุใบอนยุญาตตส่อเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นหรพอเจน้าหนน้าทสีที่ทสีที่รจับผริดชอบภายใน..ระบยุ..... 
วจันกส่อนใบอนยุญาตสริตั้นอายยุ (ใบอนยุญาตมสีอายยุ 1 ปปีนจับแตส่วจันทสีที่ออกใบอนยุญาต) เมพที่อไดน้ยพที่นคตาขอพรน้อมกจับเสสียคส่าธรรมเนสียมแลน้ว
ใหน้ประกอบกริจการตส่อไปไดน้จนกวส่าเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นจะมสีคตาสจัที่งไมส่ตส่ออายยุใบอนยุญาตและหากผผน้ขอตส่ออายยุใบอนยุญาตไมส่ไดน้มา
ยพที่นคตาขอตส่ออายยุใบอนยุญาตกส่อนวจันใบอนยุญาตสริตั้นสยุดแลน้วตน้องดตาเนรินการขออนยุญาตใหมส่เสมพอนเปป็นผผน้ขออนยุญาตรายใหมส่
    ทจัตั้งนสีตั้ หากมายพที่นขอตส่ออายยุใบอนยุญาตแลน้วแตส่ไมส่ชตาระคส่าธรรมเนสียมตามอจัตราและระยะเวลาทสีที่กตาหนดจะตน้องเสสียคส่าปรจับ
เพริที่มขขตั้นอสีกรน้อยละ 20 ของจตานวนเงรินทสีที่คน้างชตาระและกรณสีทสีที่ผผน้ประกอบการคน้างชตาระคส่าธรรมเนสียมตริดตส่อกจันเกรินกวส่า 2 ครจัตั้ง
เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นมสีอตานาจสจัที่งใหน้ผผน้นจัตั้นหยยุดดตาเนรินการไวน้ไดน้จนกวส่าจะเสสียคส่าธรรมเนสียมและคส่าปรจับจนครบจตานวน
2. เงพที่อนไขในการยพที่นคตาขอ (ตามทสีที่ระบยุไวน้ในขน้อกตาหนดของทน้องถริที่น)
   (1) ผผน้ประกอบการตน้องยพที่นเอกสารทสีที่ถผกตน้องและครบถน้วน
   (2) ตน้องยพที่นคตาขอกส่อนใบอนยุญาตสริตั้นอายยุ
   (3) สภาพสยุขลจักษณะของสถานประกอบกริจการตน้องถผกตน้องตามหลจักเกณฑค์ (ตามขน้อกตาหนดของทน้องถริที่น)
   (4) ......ระบยุเพริที่มเตริมตามหลจักเกณฑค์วริธสีการและเงพที่อนไขการขอและการออกใบอนยุญาตและตามแบบทสีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่น
กตาหนดไวน้ในขน้อกตาหนดของทน้องถริที่น....

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนยุญสำต
หมายเหตยุ: ขจัตั้นตอนการดตาเนรินงานตามคผส่มพอจะเรริที่มนจับระยะเวลาตจัตั้งแตส่เจน้าหนน้าทสีที่ไดน้รจับเอกสารครบถน้วนตามทสีที่ระบยุไวน้ในคผส่มพอ
ประชาชนเรสียบรน้อยแลน้วและแจน้งผลการพริจารณาภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันพริจารณาแลน้วเสรร็จ

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
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1. การตรวจสอบเอกสาร : ผผน้ขอรจับใบอนยุญาตยพที่นคตาขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งสถานทสีที่
   จตาหนส่ายอาหารและสถานทสีที่สะสมอาหารพพตั้นทสีที่เกริน 200 ตารางเมตรพรน้อมหลจักฐานทสีที่
   ทน้องถริที่นกตาหนด
2. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าหนน้าทสีที่ตรวจสอบความถผกตน้องของคตาขอและความ
   ครบถน้วนของเอกสารหลจักฐานทจันทสี กรณสีไมส่ถผกตน้อง/ครบถน้วนเจน้าหนน้าทสีที่แจน้งตส่อผผน้ยพที่นคตา
   ขอใหน้แกน้ไข/เพริที่มเตริมเพพที่อดตาเนรินการหากไมส่สามารถดตาเนรินการไดน้ในขณะนจัตั้นขณะนจัตั้นใหน้
   จจัดทตาบจันทขกความบกพรส่องและรายการเอกสารหรพอหลจักฐานยพที่นเพริที่มเตริมภายใน 
   ระยะเวลาทสีที่กตาหนดโดยใหน้เจน้าหนน้าทสีที่และผผน้ยพที่นคตาขอลงนามไวน้ในบจันทขกนจัตั้นดน้วย
   หมายเหตต: หากผผห้ขอตต่ออายศุใบอนศุญาตไมต่แกห้ไขคกาขอหรรือไมต่สต่งเอกสารเพริที่มเตริมใหห้ครบ
ถห้วนตามททที่กกาหนดในแบบบวันทถึกความบกพรต่องใหห้เจห้าหนห้าททที่สต่งครืนคกาขอและเอกสาร
พรห้อมแจห้งเปป็นหนวังสรือถถึงเหตศุแหต่งการครืนดห้วยและแจห้งสริทธริในการอศุทธรณร (อศุทธรณร
ตามพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
3. การพริจารณา : เจน้าหนน้าทสีที่ตรวจสถานทสีที่ดน้านสยุขลจักษณะ กรณสีถผกตน้องตามหลจักเกณฑค์
   ดน้านสยุขลจักษณะเสนอพริจารณาออกใบอนยุญาต  กรณสีไมส่ถผกตน้องตามหลจักเกณฑค์ดน้าน
   สยุขลจักษณะแนะนตาใหน้ปรจับปรยุงแกน้ไขดน้านสยุขลจักษณะ
   หมายเหตต:  กฎหมายกกาหนดภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสศุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริราชการทาง
ปกครอง (ฉบวับททที่ 2) พ.ศ. 2557)
4. การแจน้งคตาสจัที่งออกใบอนยุญาต/คตาสจัที่งไมส่อนยุญาตใหน้ตส่ออายยุใบอนยุญาต
     1. กรณสีอนยุญาต
มสีหนจังสพอแจน้งการอนยุญาตแกส่ผผน้ขออนยุญาตทราบเพพที่อมารจับใบอนยุญาตภายในระยะเวลาทสีที่ 
ทน้องถริที่นกตาหนดหากพน้นกตาหนดถพอวส่าไมส่ประสงคค์จะรจับใบอนยุญาตเวน้นแตส่จะมสีเหตยุหรพอขน้อ
แกน้ตจัวอจันสมควร
     2. กรณสีไมส่อนยุญาตใหน้ตส่ออายยุใบอนยุญาต
แจน้งคตาสจัที่งไมส่อนยุญาตใหน้ตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งสถานทสีที่จตาหนส่ายอาหารและสถานทสีที่สะสม
อาหารพพตั้นทสีที่เกริน 200 ตารางเมตรแกส่ผผน้ขอตส่ออายยุใบอนยุญาตทราบพรน้อมแจน้งสริทธริในการ
อยุทธรณค์
หมายเหตต:  ในกรณทททที่เจห้าพนวักงานทห้องถริที่นไมต่อาจออกใบอนศุญาตหรรือยวังไมต่อาจมทคกาสวัที่งไมต่
อนศุญาตไดห้ภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วนใหห้แจห้งการขยายเวลาใหห้
ผผห้ขออนศุญาตทราบทศุก 7 ววันจนกวต่าจะพริจารณาแลห้วเสรร็จพรห้อมสกาเนาแจห้งสกานวัก ก.พ.ร. 
ทราบ

สตานจักงานปลจัด อบต.โปป่งตาลอง

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ (ตคู่อ) 
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
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5. ชตาระคส่าธรรมเนสียม (กรณสีมสีคตาสจัที่งอนยุญาตตส่ออายยุใบอนยุญาต)  แจน้งใหน้ผผน้ขออนยุญาตมา
   ชตาระคส่าธรรมเนสียมตามอจัตราและระยะเวลาทสีที่ทน้องถริที่นกตาหนด
   หมายเหตต:  กรณทไมต่ชการะตามระยะเวลาททที่กกาหนดจะตห้องเสทยคต่าปรวับเพริที่มขถึตั้นอทกรห้อยละ 
20 ของจกานวนเงรินททที่คห้างชการะ

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  30  วจัน  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
1. บจัตรประจตาตจัวประชาชน  สตาเนา 1 ฉบจับ
2. สตาเนาทะเบสียนบน้าน  สตาเนา 1 ฉบจับ
3. หนจังสพอรจับรองนริตริบยุคคล  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอพที่นๆตามทสีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกตาหนด)
4. ใบมอบอตานาจ (ในกรณสีทสีที่มสีการมอบอตานาจ)  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอพที่นๆตามทสีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกตาหนด)
5. หลจักฐานทสีที่แสดงการเปป็นผผน้มสีอตานาจลงนามแทนนริตริบยุคคล  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอพที่นๆตามทสีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกตาหนด)
6. สตาเนาใบอนยุญาตตามกฎหมายอพที่นทสีที่เกสีที่ยวขน้อง เชส่น สตาเนาใบอนยุญาตสริที่งปลผกสรน้างอาคารหรพอหลจักฐานแสดงวส่าอาคารนจัตั้น
   สามารถใชน้ประกอบการไดน้ตามกฎหมายวส่าดน้วยการควบคยุมอาคาร  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอพที่นๆตามทสีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกตาหนด)
7. ใบรจับรองแพทยค์ของผผน้ขอรจับใบอนยุญาตผผน้ชส่วยจตาหนส่ายอาหารและผผน้ปรยุงอาหาร  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอพที่นๆตามทสีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกตาหนด)

คคู่สำธรรมเนทยม
   อจัตราคส่าธรรมเนสียมตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งสถานทสีที่จตาหนส่ายอาหารและสถานทสีที่สะสมอาหารพพตั้นทสีที่เกริน 200 ตารางเมตร
ฉบจับละไมส่เกริน 3,000 บาทตส่อปปี

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบคตาขอรจับใบอนยุญาต/ตส่ออายยุใบอนยุญาต
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หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมอนามจัยกรมอนามจัยกรมอนามจัย
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททที่
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ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบร็ดเสรร็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนยุญาต/ออกใบอนยุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนยุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

 1) พ.ร.บ. การสาธารณสศุข พ.ศ. 2535 และททที่แกห้ไขเพริที่มเตริม พ.ศ. 2550
ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัที่วไป
พมืตั้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริการสาธารณสยุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 30  วรัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดพอน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สยุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สยุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งสถานทสีที่จตาหนส่ายอาหารหรพอสถานทสีที่สะสมอาหารพพนทสีที่เกริน 
200 ตารางเมตร

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวร็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มพอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผส่มพอ: -
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