1/8

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กระทรวง : - สาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร
พื้นทีไ่ ม่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ... (ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการการนั้นๆ)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางเสร่/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาขอ โดยยื่นคา
ขอตามแบบฟอร์ ม ที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อ มทั้ ง เอกสารประกอบการแจ้ ง ตามข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น ณ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางเสร่)
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2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ.
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
(ระบุตามบริบทของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้)
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

1) การตรวจสอบ ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่น

คาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
2) การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
เอกสาร

ระยะเวลา
15 นาที

เอกสาร

3) การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

เอกสาร

4) การแจ้งผล

การพิจารณา

กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันนับ แต่วันที่ได้รับ
แจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/
การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการ
แจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
เพื่อมารับหนังสือรับรองการแจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็นอัน

15-30 นาที

15-30 นาที

5 - 7 วัน

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาลฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตาบลบางเสร่
งานสุขาภิบาลฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตาบลบางเสร่
งานสุขาภิบาลฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตาบลบางเสร่

งานสุขาภิบาลฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตาบลบางเสร่

หมายเหตุ

กฎหมายกาหนดต้อง
ออกใบรับแจ้งภายใน
วันที่ได้รับแจ้ง)
หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งที่
กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่อง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้การแจ้งของผู้แจ้ง
เป็นอันสิ้นสุด)
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิการอุทธรณ์
5) 1 วัน
งานสุขาภิบาลฯ กรณีไม่ชาระตาม
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
กองสาธารณสุขและ ระยะเวลาที่กาหนด
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง)
สิ่งแวดล้อมเทศบาล จะต้องเสียค่าปรับ
ผู้ยื่นคาขอแจ้งมาชาระ
ตาบลบางเสร่
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
ของจานวนเงินที่ค้าง
(สถานที่จาหน่ายอาหารและ
ชาระ)
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร) พร้อมรับหนังสือ
รับรองการแจ้ง
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
1) บัตรประจาตัว
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) -หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
หน่วยนับ
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
0
1
ฉบับ
-

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

4) -ใบมอบอานาจ
กรณีทมี่ ีการมอบ
อานาจ

-

1

0

ฉบับ

5) -หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคล

-

1

0

ฉบับ

ที่

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
1) สาเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
0
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1. พื้นที่ประกอบไม่เกิน 10 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่เรื่องการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2543)
2. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ (ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่เรื่องการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2543)
3. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ (ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่เรื่องการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2543)
4. พื้นทีป่ ระกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 600 บาท
หมายเหตุ (ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่เรื่องการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2543)
5. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 900 บาท
หมายเหตุ (ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่เรื่องการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2543)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ (ติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางเสร่ โทร.038-436139 ต่อ 121, 122)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง)
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1) แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอแจ้งการประกอบกิจการ

เอกสารหมายเลข 1
แบบคาขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….……
โดย......................................................................................................................ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….……………...…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. ……………………………….……..….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………...
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................ประเภท...................................................
มีพื้นที่............ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่ ..................หมู่ที่................ตาบล....................อาเภอ...............................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................
3. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

สาเนาบัตรประจาตัว ………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ.......... )

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่.....................................................................

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ …………………………….
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอแจ้ง
( ……………………………. )
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เอกสารหมายเลข 2
(แบบ นส.2/1)
หนังสือแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอแจ้ง
การประกอบกิจการตามมาตรา 48 วรรคห้า

ที่............/................

สานักงาน...............................................
………………………………………………………
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ...........................

เรื่อง
เรียน

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอแจ้งประกอบกิจการ
.........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาแจ้งต่อต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ.................................................
....................เมื่อวันที่......................... ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแก่ท่านไปแล้ว นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจการแจ้งของท่านแล้วพบว่าการแจ้งคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบใน
บันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะมี
ผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ท่านได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ผู้ยื่นคาขอแจ้งประกอบกิจการ
วันที่.............เดือน.................พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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19. หมายเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการแจ้ง และออกหนังสือรับรองการแจ้ง
(1) ผู้แจ้งยื่นแบบคาขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ตามแบบที่ส่วนท้องถิ่นกาหนด
(2) เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

กรณีคาขอไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วน

กรณีคาขอถูกต้อง/ครบถ้วน 1

กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกหนังสือ
รับรองการแจ้งภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วันที่ปฏิบัติถูกต้อง/นับแต่วันที่แจ้ง

(5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด * กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

2

กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้บันทึกความบกพร่องและเอกสารที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 2/1
(แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง)

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้
การแจ้งเป็นอันสิน้ ผล
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 2
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้างชาระ

1

แนะนาต่อผู้แจ้งให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที

หมายถึง คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งการแจ้งเป็นอันสิ้นสุดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

วันที่พิมพ์
สถานะ

08/06/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สานักงาน ก.พ.ร.
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จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

(OPDC)
ลิลลี่ สุวามีน
-

