
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรับรองกำรจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
         การขอรับใบอนุญาตให้ยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้โดยแสดงชัดว่าจะใช้
สถานที่สะสมอาหารผู้ใดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารอยู่แล้ว ก่อนวันประกาศใช้
ข้อบังคับต าบลนี้ ต้องขอรับอนุญาตภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับต าบล เมื่อผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เบอร์โทร 035-340736 ตอ่ 13 
โทรสาร 035-340736-16 ติดต่อ www.banrom.go.th 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ  หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: กองคลัง) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง  
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08.30 – 16.30 น. 

http://www.banrom.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :  2  วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสาร  
5 นาที องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสาร 

3 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ลงนามใบอนุญาต/ใบรับรอง 
(หมายเหตุ: -) 

3 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำม)ี หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
 
 
 

 

 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

(คิดตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
- 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 

(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ เบอร์โทร 
035-340736 ตอ่ 13 โทรสาร 035-340736-16 : ติดต่อ อบต. www.banrome.go.th) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 
/www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300) 

 

แบบฟอร์ม  ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก  

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banrome.go.th/


ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ: บริหารทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30 วัน 
ข้อมูลสถิติของกระบวรงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0   
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
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