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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การขอหนังสือ รับ รองการแจ้งจัด ตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
พืนทีไม่เ กิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมูข่ องงานบริก าร : รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร : ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
พืนทีไม่เกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลนครระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในอาคารหรือพืนทีใดซึงมีพืนทีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถินเพือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทังนีผูข้ อรับ
หนังสือรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทนั ทีหลังจากยืนคําขอโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์มทีกฎหมายกําหนด
พร้อมทังเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถินณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืนเอกสารทีถูกต้องและครบถ้วน
(2) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าทีได้รบั เอกสารครบถ้วนตามทีระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อรับหนังสือรับรองการ 10 นาที
แจ้งยืนคําขอแจ้งจัดตัง
สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพืนที
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลักฐานทีท้องถิน
กําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าทีออกใบรับแจ้ง

1)

2)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร

หมายเหตุ

(1. ระยะให้บริการ
ส่วนงาน/
หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิน)

(1. ระยะเวลา
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ที

ประเภทขันตอน

การตรวจสอบเอกสาร

3)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสาร 10 นาที
กรณีการแจ้งไม่ถกู ต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าทีแจ้งต่อผู้
ยืนคําขอแจ้งแก้ไข/เพิมเติม
เพือดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนันให้จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยืน
เพิมเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันทีได้รบั แจ้งโดยให้
เจ้าหน้าทีและผูย้ ืนคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนันด้วย

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดต้องออก
ใบรับแจ้งภายใน
วันทีได้รบั แจ้ง)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิน
2. หากผูแ้ จ้งไม่
แก้ไขหรือไม่สง่
เอกสารเพิมเติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที
ได้รบั การแจ้งที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้เจ้า
พนักงานท้องถินมี
อํานาจสังให้การ
แจ้งของผูแ้ จ้งเป็ น
อันสินสุด)
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ 3 วัน
การแจ้งเป็ นอันสินสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผแู้ จ้งทราบ
เพือมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็ นอัน
สินสุด
แจ้งคําสังให้การแจ้งเป็ นอัน
สินสุดแก่ผแู้ จ้งทราบพร้อม
แจ้งสิทธิการอุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 10 นาที
คําสังออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผยู้ ืนคําขอแจ้งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที
ท้องถินกําหนด (สถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพืนทีไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

4)

5)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 7 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิน)

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิน
2. กรณีไม่ชาํ ระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิมขึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้าง
ชําระ)
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14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
1
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้องถินประกาศ
กําหนด)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

1)

สําเนา

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง
0

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที
เกียวข้อง

2)

เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการ
ส่วนท้องถิน
ประกาศกําหนด

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้องถินประกาศ
กําหนด)
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัต ราค่าธรรมเนีย มหนังสือ รับ การแจ้งจัด ตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
พืนทีไม่เ กิน 200 ตารางเมตรฉบับ ละไม่เ กิน 1,000 บาทต่อ ปี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาํ หนดของท้องถิน)
17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอแจ้งจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข้อกาํ หนดของท้องถิน)
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19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่โ ดย

21/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปั ญญานุภาพ

