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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอหนังสือรั บรองการแจ้ งจัดตั งสถานทีจาํ หน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
พื นทีไม่ เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตั งสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพื นทีไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตั งสถานทีจําหน่ายอาหาร
และสถานทีสะสมอาหารพื นทีไม่เกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลตําบลขามใหญ่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลขามใหญ่
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
(โทรศัพท์ 04-5475-051-3 )
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที ท้องถิ นเปิ ดให้บริ การ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั งสถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหารในอาคารหรื อพื นทีใดซึงมีพื นทีไม่เกิน200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ นเพือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งทั งนี ผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ งสามารถดําเนินกิจการได้ ทนั ทีหลังจากยื นคําขอโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนด
พร้ อมทั งเอกสารประกอบการแจ้ งตามข้ อกําหนดของท้ องถิ นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขั นตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั นตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขั นตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
(1. ระยะให้ บริ การ
แจ้ งยืนคําขอแจ้ งจัดตั ง
ส่วนงาน/
สถานทีจําหน่ายอาหารและ
หน่วยงานที
สถานทีสะสมอาหารพื นที
รับผิดชอบให้ ระบุ
1)
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ไปตามบริ บทของ
พร้ อมหลักฐานทีท้องถิน
ท้ องถิน)
กําหนด
การตรวจสอบเอกสาร
2)

เจ้ าหน้ าทีออกใบรับแจ้ ง

30 นาที

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
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ที

ประเภทขั นตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร 1 ชัวโมง
กรณีการแจ้ งไม่ถกู ต้ อง/
ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้
ยืนคําขอแจ้ งแก้ ไข/เพิมเติม
เพือดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ ใน
ขณะนั นให้ จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน
เพิมเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันทีได้ รับแจ้ งโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้ วย

-

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง/ 5 วัน
การแจ้ งเป็ นอันสิ นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ ง

-

3)

4)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

2. กฎหมาย
กําหนดต้ องออก
ใบรับแจ้ งภายใน
วันทีได้ รับแจ้ ง)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้แจ้ งไม่
แก้ ไขหรื อไม่สง่
เอกสารเพิมเติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที
ได้ รับการแจ้ งที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถินมี
อํานาจสังให้ การ
แจ้ งของผู้แจ้ งเป็ น
อันสิ นสุด)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งทราบ
เพือมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ ง
2. กรณีการแจ้ งเป็ นอัน
สิ นสุด
แจ้ งคําสังให้ การแจ้ งเป็ นอัน
สิ นสุดแก่ผ้ แู จ้ งทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิการอุทธรณ์
-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังออกหนังสือรับรอง
การแจ้ ง)
แจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอแจ้ งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที
ท้ องถินกําหนด (สถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพื นทีไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

หมายเหตุ

ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนา
ใบอนุญาตตาม

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กฎหมายที
เกียวข้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
-

เอกสารและ
0
1
ฉบับ
หลักฐานอืนๆ
2) ตามทีราชการ
ส่วนท้ องถิน
ประกาศกําหนด
16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมหนังสือรั บการแจ้ งจัดตั งสถานทีจาํ หน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
พื นทีไม่ เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 1,000 บาทต่ อปี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ตําบลขามใหญ่ อ.เมื อง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 เว็ปไซด์www.khamyaiubon.go.th
เฟสบุค/เพจ: เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอแจ้ งจัดตั งสถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)
19. หมายเหตุ
-
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