คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง ทั้งนี้ผูขอรับหนังสือรับรอง
การแจง สามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคําขอ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการแจงตามขอกําหนดของทองถิน
่ ณ กลุม
 /กอง/ฝาย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น )
(1) ผูป
 ระกอบการตองยืน
่ เอกสารทีถ
่ ก
ู ตองและครบถวน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่น
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิน
่ ....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่
รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ ))
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 17
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอแจงจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไมเกิน 200
ตารางเมตร พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น ))
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ออกใบรับแจง
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่

ระยะเวลา
15 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

30 นาที

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

1 ชั่วโมง

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง

รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. กฎหมายกําหนดตองออกใบรับแจงภายในวันที่ไดรับแจง ))
3)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาทีต
่ รวจสอบเอกสาร

ลําดับ

ขั้นตอน
กรณีการแจงไมถก
ู ตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอ
แจงแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนัน
้ ใหจด
ั ทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ แตวันที่ไดรับแจง โดย
ใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา

5 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

1 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. หากผูแจงไมแกไขหรือไมสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันที่ไดรับการแจงที่กําหนดในแบบบันทึกความ
บกพรอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผู
แจงเปนอันสิ้นสุด ))
4)

ออกหนังสือรับรองการแจง /การแจงเปนอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจง
มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบ เพื่อมารับหนังสือรับรองการแจง
2. กรณีการแจงเปนอันสิ้นสุด
แจงคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นสุดแกผูแจงทราบ พรอมแจงสิทธิ
การอุทธรณ

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น ))
5)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมค
ี าํ สัง่ ออกหนังสือรับรอง
การแจง)
แจงใหผูยื่นคําขอแจงมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด (สถานทีจ
่ าํ หนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พืน
้ ทีไ
่ มเกิน 200 ตารางเมตร)

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน /หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
4)
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

ลําดับ
5)

6)

7)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
หลักฐานทีแ
่ สดงการเปนผูม
 อ
ี า
ํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วของ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด)
เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆ ตามทีร
่ าชการสวนทองถิน
่ ประกาศ
กําหนด
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
อัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานทีส
่ ะสมอาหาร
พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 1,000 บาทตอป

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น ))
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: (ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน ))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น ))
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

