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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
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
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร อบต.ท้ายหาด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาเนาคู่มือประชาชน 21/08/2015
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ : 0-3476-7225/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้ผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งสามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาขอโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตาบลท้ายหาด
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดเรื่องการควบคุมสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2550)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดเรื่องการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.
2550
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
แจ้งยื่นคาขอแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลท้าย
หาดอาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
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รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

3)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชั่วโมง
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้
ยื่นคาขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการหากไม่
สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

4)

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ 5 วัน
การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
เพื่อมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็นอัน

30 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลท้าย
หาดอาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
องค์การบริหาร ส่วนตาบลท้าย
หาดอาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

องค์การบริหาร ส่วนตาบลท้าย
หาดอาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สิ้นสุด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็นอัน
สิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบพร้อม
แจ้งสิทธิการอุทธรณ์
5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแจ้งมา
ชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด (สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

องค์การบริหาร ส่วนตาบลท้าย
หาดอาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

3)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

4)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

5)

หลักฐานที่แสดง การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

-

0

2)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรดังนี้
1. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตรฉบับละ 20 บาทต่อปี
2. พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตรฉบับละ 50 บาทต่อปี
3. พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตรฉบับละ 100 บาทต่อปี
4. พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละ 200 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ : 0-3476-7225
หรือเว็บไซต์ : http://www.thaihad.go.th/
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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)
19. หมายเหตุ
-

