คูมือสําหรับประชาชน : การอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาํ หนายอาหารหรือสะสมอาหาร
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าํ หนายอาหารหรือสะสมอาหาร
2. หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่ วของ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา : เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่องสถานที่จาํ หนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2552
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0
9. ขอมูลสถิตขิ องกระบวนงาน: จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน : การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสะสมอาหารเทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท 053-606223 ตอ 26 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. ( มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานทีจ่ ําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือ
ไดรับหนังสือรับรองการแจงภายในเขตเทศบาลตําบลยางฮอมและเพื่อกําหนดหลักเกณฑวธิ ีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตการอนุญาตรวมทั้งกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสะสมอาหาร
-การขอใบอนุญาตพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร (หนังสือรับรองการแจง)
-การตอใบอนุญาตพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ใบอนุญาต)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 8 วัน

ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูประสงคจะประกอบกิจการการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพรอมออกดําเนินการ
ตรวจสอบสถานทีแ่ ละทําความเห็นเสนอผูบ ริหารทองถิ่นพิจารณา
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติลงนามในเอกสารหนังสือ
ใบอนุญาต
14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณิชย (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
4) ใบสําคัญการเปลีย่ นชือ่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
15. คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) พื้นที่ประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร
(หมายเหตุ: (ออกหนังสือรับรองการแจง))
2) พื้นที่ประกอบการตั้งแต 11-25 ตารางเมตร
(หมายเหตุ: (ออกหนังสือรับรองการแจง))
3) พื้นที่ประกอบการตั้งแต 26-50 ตารางเมตร
(หมายเหตุ: (ออกหนังสือรับรองการแจง))
4) พื้นที่ประกอบการตั้งแต 51-100 ตารางเมตร

ระยะเวลา
30 นาที

7 วัน

สวนที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบล
ยางฮอม

30 นาที

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 100 บาท
คาธรรมเนียม 200 บาท
คาธรรมเนียม 300 บาท
คาธรรมเนียม 400 บาท

ลําดับ
5)
6)
7)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (ออกหนังสือรับรองการแจง))
พื้นที่ประกอบการตั้งแต 101-200 ตารางเมตร
(หมายเหตุ: (ออกหนังสือรับรองการแจง))
พื้นที่ประกอบการตั้งแต 200-400 ตารางเมตร
(หมายเหตุ: (ออกใบอนุญาต))
พื้นที่ประกอบการตั้งแต 401 ตารางเมตรขึ้นไป
(หมายเหตุ: (ออกใบอนุญาต))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท
คาธรรมเนียม 800 บาท
คาธรรมเนียม 1,000 บาท

16. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท 053-606223 ตอ 26
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

