คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำขอชำระค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่
สะสมอำหำรรำยปี
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หนังสือรับรองการแจ้งในการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีอายุหนึ่งปี ดังนั้นผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปต้องยื่นคาขอชาระ
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุหนังสือ
รับรองการแจ้งให้ หากคาขอชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารแล้ว
ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจปรับฐานชาระค่าธรรมเนียมล่าช้า ร้อยละ 20 ของ
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ กรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน หรือกรณียื่นคาขอชาระ
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารหลังหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารสิ้นอายุแล้ว ต้องดาเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งใหม่
เงื่อนไขในการยื่นขอชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
1. ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้
2. ต้องยื่นคาขอก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ
3. ไม่อยู่ระหว่างมีคาสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการ หรือกรณีก่อเหตุเดือดร้อนราคาญต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จ จึงจะพิจารณารับชาระค่าธรรมเนียม
4. ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข เข้าไปใน
สถานประกอบการระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดท้องถิ่นหรือพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน 3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์/โทรสาร 023544214/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพร้อมเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ลงรับคาขอ
ชาระค่าธรรมเนียมฯ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
การตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการว่าก่อเหตุเดือดร้อน
ราคาญ
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา-คนไทย)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล-คนไทย,ต่างด้าว)
3) คำขอชำระค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จำหน่ำย
อำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) สำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำรพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจแสดง
บัตรประจำตัวประชำชน (กรณีผู้ยื่นคำขอชำระค่ำธรรมเนียมไม่
สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตัวเอง)

ระยะเวลำ
5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

กรมการค้าต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

ลำดับ

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำรของ
กรุงเทพมหำนครของผู้ยื่นขอใบอนุญำตและตำมจำนวนผู้สัมผัส
อำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบรับรองแพทย์ กำรตรวจโรคติดต่อ 9 โรค ได้แก่ วัณโรค
อหิวำตกโรค ไข้รำกสำดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส โรคคำงทูม โรคเรื้อน
โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจำกไวรัสเอ ตำม
จำนวนผู้สัมผัสอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองกำรแจ้งฉบับเดิมที่ยังไม่หมดอำยุ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์

กรุงเทพมหานคร

หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำ ธรรมเนียมหนังสือรั บรองกำรแจ้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและ ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
สถำนที่สะสมอำหำรรำยปี
(หมายเหตุ: (- พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร อัตรา
ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อปี

ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
- พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตรคิดเพิ่มตารางเมตรละ 5 บาท
โดยให้คิดพื้นที่เป็นจานวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วค่าธรรมเนียมไม่
เกิน 1,000 บาทต่อปี))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) 1. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี โทรศัพท์: 023544214
(หมายเหตุ: -)
2) 2.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)
3) 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))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
รายปี
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2)พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
4)กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
5)กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
6)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
7)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2548
8)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545
9)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด
10)พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
11)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
12)พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
13)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

14)ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารรายปี ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา
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