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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01
11. ช่องทางการให้บริการ
1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-811685 ,โทรสาร : 044-822484 หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ : การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่ เกิน 200
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนีผ้ ู้
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาขอโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
กาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หนังสือรับรองการแจ้งมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูข้ อรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
(1. ระยะ
แจ้งยื่นคาขอแจ้งจัดตัง้
ให้บริการส่วน
สถานที่จาหน่ายอาหาร
งาน/หน่วยงานที่
และสถานที่สะสมอาหาร
รับผิดชอบให้ระบุ
1)
พืน้ ที่ไม่เกิน 200 ตาราง
ไปตามบริบทของ
เมตรพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่น)
ท้องถิ่นกาหนด
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

2)

30 นาที

-

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดต้องออก
ใบรับแจ้งภายใน
วันที่ได้รับแจ้ง)
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ที่

3)

4)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
1 ชั่วโมง
เอกสาร
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อ
ผูย้ ื่นคาขอแจ้งแก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ
หากไม่สามารถดาเนินการ
ได้ในขณะนั้นให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย

-

-

-

ออกหนังสือรับรองการ
5 วัน
แจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิน้ สุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบเพื่อมารับหนังสือ
รับรองการแจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็น
อันสิน้ สุด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็น
อันสิน้ สุดแก่ผู้แจ้งทราบ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้แจ้งไม่
แก้ไขหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทา
การนับแต่วันที่
ได้รับการแจ้งที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้การ
แจ้งของผู้แจ้งเป็น
อันสิน้ สุด)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

-

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พร้อมแจ้งสิทธิการ
อุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี 1 วัน
มีคาสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแจ้งมา
ชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด (สถานที่
จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
สาเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบั
บ
จริ
ง
เอกสาร
บัตรประจาตัว 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
หนังสือรับรอง 1
1
ฉบับ
3)
นิตบิ ุคคล

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้ อีกร้อยละ
20 ของจานวน
เงินที่ค้างชาระ)

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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ที่

4)

5)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มกี าร
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
เอกสาร
สาเนา
ใบอนุญาตตาม
1) กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม
1. ถ้ามีพ้ืนที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร
ฉบับละ 300 บาท/ปี
2. ถ้ามีพ้ืนที่เกิน 5 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ 500 บาท/ปี
3. ถ้ามีพ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร ฉบับละ 800 บาท/ปี
4. ถ้ามีพ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท/ปี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-811685 ,โทรสาร : 044-822484
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตัง้ สถานที่จาหน่าย หรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่
วันที่
เดือน

.
พ.ศ.

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
ที่อยู่เลขที่
หมูท่ ี่ ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

.
ปี
.
.
.
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1. สถานที่ช่อื
เพื่อจาหน่ายหรือสะสมอาหารประเภท
.
2. สถานที่ต้ังเลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล
.
อาเภอ
จังหวัด
โดยมีพืน้ ที่ประกอบการ
ตารางเมตร
3. ผูจ้ ัดการสถานที่แห่งนีค้ ือ
อายุ
ปี สัญชาติ
.
อยู่บ้านเลขที่
หมูท่ ี่ ซอย
ถนน
ตาบล
.
อาเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์
.
4. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนีค้ ือ
1) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการหากเป็นนิติบุคคลให้ใช้มาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต
3) หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นใช้ประกอบการได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
4) กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคาขอรับได้ด้วยตนเองให้ผู้รับมอบอานาจนาหนังสือมอบอานาจที่
ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจมาแสดงด้วย
5) แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………….…………. ผูข้ อรับหนังสือรับรองการแจ้ง
( …………………………………. )

19. หมายเหตุ วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

29/07/2558
เผยแพร่คมู่ อื บนเว็บไซต์แล้ว
นางสาวสุวัลย์วนี ดีบ้านโสก
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย
นางสาวสุวัลย์วนี ดีบ้านโสก

