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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 17:50 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
เลขที่ 163 หมู 3 ตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม 50230
โทรศัพท 053-368405
โทรสาร 053-368006
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ( )
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงทั้งนี้ผูขอรับ
หนังสือรับรองการแจงสามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด
พรอมทั้งเอกสารประกอบการแจงตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
แจงยื่นคําขอแจงจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
ไมเกิน 200 ตารางเมตร
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่น

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

(1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขา
เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

กําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ออกใบรับแจง

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร
3)

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชั่วโมง
กรณีการแจงไมถูกตอง/
ครบถวนเจาหนาที่แจงตอผู
ยื่นคําขอแจงแกไข/เพิ่มเติม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
)
องคการบริหาร (1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2. กฎหมาย
กําหนดตองออก
ใบรับแจงภายใน
วันที่ไดรับแจง)
องคการบริหาร (1.องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เพื่อดําเนินการหากไม
สามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึก
ความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต
วันที่ไดรับแจงโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

4)

ออกหนังสือรับรองการแจง/ 5 วัน
การแจงเปนอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจง
มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบ
เพื่อมารับหนังสือรับรองการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2. หากผูแจงไม
แกไขหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันที่
ไดรับการแจงที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองใหเจา
พนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งใหการ
แจงของผูแจงเปน
อันสิ้นสุด)
องคการบริหาร (1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แจง
2. กรณีการแจงเปนอัน
สิ้นสุด
แจงคําสั่งใหการแจงเปนอัน
สิ้นสุดแกผูแจงทราบพรอม
แจงสิทธิการอุทธรณ

-

5)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจง)
แจงใหผูยื่นคําขอแจงมา
ชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด (สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

หมายเหตุ

จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
)
องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

(1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขา
เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
2)
บาน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

สําเนา

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวของ

2)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด

-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
-

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 1,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลสบแมขาเลขที่ 163 หมู 3 ตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัด
เชียงใหม 50230 โทรศัพท 053-368405 โทรสาร 053-368006
หมายเหตุ( )
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมสถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

