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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้ งจัดตัง้ สถำนที่จำหน่ ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
พืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตำรำงเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านเหลือ่ ม ( โดยตามหลักการปฏิ บตั ิ นนั้
สถานประกอบกิ จการใดตัง้ อยู่ในเขตท้องที ใ่ ดให้ยืน่ คาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่ นนัน้ ) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี ย่ นแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที ร่ ับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่ อ้ งถิ่ นเปิ ดให้บริ การ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร และมิใช่เป็ นการขายของในตลาด ต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ ง ทังนี
้ ้ผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ ง สามารถดาเนินกิจการได้ ทนั ทีหลังจากยื่นคาขอ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนด
พร้ อมทังเอกสารประกอบการแจ้
้
งตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น ณ กลุม่ /กอง/ฝ่ าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
เทศบาลตาบล (1. ระยะให้ บริ การ
แจ้ งยื่นคาขอแจ้ งจัดตัง้
บ้ านเหลื่อม
ส่วนงาน/
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
อาเภอบ้ าน
หน่วยงานที่
สถานที่สะสมอาหาร พื ้นที่
เหลื่อม จังหวัด รับผิดชอบ ให้ ระบุ
1)
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
นครราชสีมา
ไปตามบริบทของ
พร้ อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ท้ องถิ่น)
กาหนด
การตรวจสอบเอกสาร
2)

เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับแจ้ ง

30 นาที

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่ โมง
กรณีการแจ้ งไม่ถกู ต้ อง/
ครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้
ยื่นคาขอแจ้ งแก้ ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการ หากไม่
สามารถดาเนินการได้ ใน
ขณะนัน้ ให้ จดั ทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง โดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง/ 5 วัน
การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ ง
มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ ง

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

2. กฎหมาย
กาหนดต้ องออก
ใบรับแจ้ งภายใน
วันที่ได้ รับแจ้ ง)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. หากผู้แจ้ งไม่
แก้ ไขหรื อไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ที่
ได้ รับการแจ้ งที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่อง ให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นมี
อานาจสัง่ ให้ การ
แจ้ งของผู้แจ้ งเป็ น
อันสิ ้นสุด)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ทราบ เพื่อมารับหนังสือ
รับรองการแจ้ ง
2. กรณีการแจ้ งเป็ นอัน
สิ ้นสุด
แจ้ งคาสัง่ ให้ การแจ้ ง
เป็ นอันสิ ้นสุดแก่ผ้ แู จ้ งทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิการอุทธรณ์

-

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสัง่ ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ ง)
แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคาขอแจ้ งมา
ชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกาหนด (สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

หมำยเหตุ

ท้ องถิ่น)

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนด จะต้ อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ ้น
อีกร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
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14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน 0
2)
บ้ ำน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอำนำจ
(ในกรณีที่มีกำร
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐำนที่แสดง กำรเป็ นผู้มี
อำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้ องถิ่น
ประกำศกำหนด

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
กำหนด)
-

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมหนังสือรับกำรแจ้ งจัดตัง้ สถำนที่จำหน่ ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
พืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตำรำงเมตร ฉบับละไม่ เกิน 1,000 บำทต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)
16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา 30350 โทรศัพท์ 044-387155 /www.banlueammuni.go.th
หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานทีร่ ับผิ ดชอบ ช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)
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18. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

11/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอ
บ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

