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คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานทีส่ ะสมอาหารพื้นทีไ่ มเกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม!ฮ!องสอน โทร. 053 613008-10 ต!อ 124/ติดต!อดวยตนเอง ณ
หน!วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดใหบริการวันจันทร8ถึงวันศุกร8 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต!เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม!หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ>วิธีการ
ผูใดประสงคAขอจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นทีไ่ มเกิน 200
ตารางเมตรและมิใชเปDนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงทั้งนี้ผูขอรับ
หนังสือรับรองการแจงสามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรAมที่กฎหมายกําหนดพรอม
ทั้งเอกสารประกอบการแจงตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝIายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

2) การตรวจสอบ
เอกสาร
3) การตรวจสอบ
เอกสาร

4) -

5)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงยืน่ คํา
ขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่ไม
เกิน 200 ตารางเมตรพรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
เจาหนาที่ออกใบรับแจง

15 นาที

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
กรณีการแจงไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอแจง
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหาก
ไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงโดยใหเจาหนาที่และผูยื่น
คําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
ออกหนังสือรับรองการแจง/การ
แจงเปDนอันสิน้ สุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการ
แจงมีหนังสือแจงใหผูแจงทราบเพื่อ
มารับหนังสือรับรองการแจง
2. กรณีการแจงเปDนอันสิ้นสุดแจง
คําสั่งใหการแจงเปDนอันสิ้นสุดแกผู
แจงทราบพรอมแจงสิทธิการ
อุทธรณA
ชําระคาธรรมเนียม(กรณีมีคําสั่ง
ออกหนังสือรับรองการแจง)แจงใหผู
ยื่นคําขอแจงมาชําระคาธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด (สถานที่จาํ หนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่ไม
เกิน 200 ตารางเมตร)

1 ชั่วโมง

30 นาที

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

กอง
กฎหมายกําหนดตอง
สาธารณสุขฯ ออกใบรับแจงภายใน
วันที่ไดรับแจง)
กอง
หากผูแจงไมแกไขหรือไม
สาธารณสุขฯ สงเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันที่ไดรับการแจงที่
กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพรองใหเจา
พนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งใหการแจงของ
ผูแจงเปDนอันสิ้นสุด

5 วัน

กอง
สาธารณสุขฯ

1 วัน

กอง
กรณีไมชําระตามระยะ
สาธารณสุขฯ เวลาทีก่ ําหนดจะตองเสีย
คา ปรับเพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของจํานวนเงินที่
คางชําระ
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ หมายเหตุ
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
ฉบับ
2) สําเนาทะเบียนบาน
0
1
ฉบับ
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
1
1
ฉบับ
4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
1
1
ฉบับ
5) หลักฐานที่แสดงการเปDนผูมีอํานาจลงนาม
1
1
ฉบับ
แทนนิตบิ ุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
0
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร

1) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ฉบับ
2) เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่ าชการ
ฉบับ
สวนทองถิ่นประกาศกําหนด
16. คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 1,000 บาทตอปG
คาธรรมเนียม 1,000บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปDนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน โทร . 053 611236

4. ทางไปรษณีย :

สํานักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม!ฮ!องสอน รหัสไปรษณีย8 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
6. ตูรับฟ6งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม!มีแบบฟอร8ม ตัวอย!าง และคู!มือการกรอก
19. หมายเหตุ -

-
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วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
ประพันธA สุธรรมมา
ปกรณA จีนาคํา
สมบูรณA ใจเย็น

