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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรั บรองการแจ้ งจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าค และส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ 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 การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม
อาหารพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ ตามหน้ าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิ ดให้ บริ การ
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหาร หรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรื อพื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร และมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ ง
ทังนี
้ ้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งสามารถดําเนินกิจการได้ ทนั ทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์ มที่
กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเอกสารประกอบการแจ้
้
งตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่นณกลุม่ / กอง / ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
(ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ อง และครบถ้ วน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้ องถิ่นกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 20 นาที
กรมส่งเสริมการ 1. ระยะเวลา :
แจ้ งยื่นคําขอแจ้ งจัดตัง้
ปกครองท้ องถิ่น 20 นาที (ระบุ
สถานที่จําหน่ายอาหาร
ระยะเวลาที่
และสถานที่สะสมอาหาร
ให้ บริการจริง)
1)
พื ้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง
2. หน่วยงาน
เมตรพร้ อมหลักฐานที่
ผู้รับผิดชอบคือ
ท้ องถิ่นกําหนด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับแจ้ ง
30 นาที
กรมส่งเสริมการ 1. ระยะเวลา :
ปกครองท้ องถิ่น 30 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
2)
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่ โมง
กรณีการแจ้ งไม่ถกู ต้ อง/
ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้
ยื่นคําขอแจ้ งแก้ ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ ใน
ขณะนันให้
้ จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้ รับแจ้ งโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง / 5 วัน
การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ ง
มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งทราบ
เพื่อมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ ง
2. กรณีการแจ้ งเป็ นอัน
สิ ้นสุด
แจ้ งคําสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอัน
สิ ้นสุดแก่ผ้ แู จ้ งทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิการอุทธรณ์

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
1. ระยะเวลา :
1 ชัว่ โมง (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

1. ระยะเวลา :
5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

ชําระค่าธรรมเนียม
1 วัน
(กรณีมีคําสัง่ ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ ง)
แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอแจ้ งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
5)
อัตรา และระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกําหนด (สถานที่
จําหน่ายอาหาร และ
สถานที่สะสมอาหารพื ้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1) ประชาชน

2)

3)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรอง
นิตบิ คุ คล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา :
1 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

หมายเหตุ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

หลักฐานที่แสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
เอกสาร และ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด
เอกสาร และ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด
หมายเหตุ
เอกสาร และ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด
-

เอกสาร และ
0
1
ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ
2) ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกําหนด
16. ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่ าธรรมเนียมหนังสือรั บการแจ้ งจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 1,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ระบุตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 034-845050
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหาร หรื อสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
19. หมายเหตุ
14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาครสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

