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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสื อรับรองการแจ้ งจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีไ่ ม่ เกิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุ ข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื้นที่ใดซึ่ งมีพ้นื ที่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งทั้งนี้ผขู ้ อรับ
หนังสื อรับรองการแจ้งสามารถดาเนิ นกิจการได้ทนั ทีหลังจากยืน่ คาขอโดยยืน่ คาขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนด
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ......ระบุเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรี ยบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผูข้ อรับหนังสื อรับรองการ
แจ้งยืน่ คาขอแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลักฐานที่ทอ้ งถิ่น
กาหนด

15 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะให้บริ การ
บริ หารส่ วน
ส่ วนงาน/
ตาบลแสนตอ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้องถิ่น)
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ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กรณี การแจ้งไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู ้
ยืน่ คาขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการหากไม่
สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จดั ทาบันทึก
ความบกพร่ องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งโดยให้
เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชัว่ โมง

ประเภทขั้นตอน

2)

3)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดต้องออก
ใบรับแจ้งภายใน
วันที่ได้รับแจ้ง)
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้องถิ่น
2. หากผูแ้ จ้งไม่
แก้ไขหรื อไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ที่
ได้รับการแจ้งที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่ องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้การ
แจ้งของผูแ้ จ้งเป็ น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

ออกหนังสื อรับรองการแจ้ง/
การแจ้งเป็ นอันสิ้ นสุ ด
1. กรณี ออกหนังสื อ
รับรองการแจ้ง
มีหนังสื อแจ้งให้ผแู้ จ้งทราบ
เพื่อมารับหนังสื อรับรอง
การแจ้ง
2. กรณี การแจ้งเป็ นอัน
สิ้ นสุ ด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็ นอัน
สิ้ นสุ ดแก่ผแู ้ จ้งทราบพร้อม
แจ้งสิ ทธิการอุทธรณ์

5 วัน

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี มี
คาสั่งออกหนังสื อรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอแจ้งมา
ชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด (สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

1 วัน

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อันสิ้ นสุ ด)
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้องถิ่น)

กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา
บริ หารส่ วน
ให้บริ การส่ วน
ตาบลแสนตอ
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้องถิ่น
2. กรณี ไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสี ย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
2)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)

3)

4)

5)
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15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สาเนา
0
ใบอนุญาตตาม
1) กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

2)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด

-

0

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรองการแจ้ งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พืน้ ทีป่ ระกอบการไม่ เกิน 10 ตร.ม. 100บาท
พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 10 ตร.ม.แต่ ไม่ เกิน 25 ตร.ม. 200บาท
พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 25 ตร.ม.แต่ ไม่ เกิน 50ตร.ม. 400บาท
พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 50 ตร.ม.แต่ ไม่ เกิน 100ตร.ม. 600บาท
พืน้ ทีป่ ระกอบการเกิน 100 ตร.ม.แต่ ไม่ เกิน 200ตร.ม. 400บาท
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)

19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

