ื ร ับรองการแจ้งจ ัดตงสถานที
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอหน ังสอ
ั
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพืนทีไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ก
ี าร
ผู ้ใดประสงค์ขอจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในอาคารหรือพืนทีใดซึงมีพนที
ื ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและ
มิใช่เป็ นการขายของในตลาดต ้องแจ ้งต่อเจ ้าพนักงานท ้องถินเพือขอรับหนังสือรับรองการแจ ้งทังนีผู ้ขอรับหนังสือรับรองการแจ ้ง
สามารถดําเนินกิจการได ้ทันทีหลังจากยืนคําขอโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์มทีกฎหมายกําหนดพร ้อมทังเอกสารประกอบการแจ ้ง
ตามข ้อกําหนดของท ้องถินณกลุม
่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน)
(1) ผู ้ประกอบการต ้องยืนเอกสารทีถูกต ้องและครบถ ้วน
(2) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนดไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีได ้รับเอกสารครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้วและแจ ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วน
ั พิจารณาแล ้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา/
ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
หมายเหตุ: 1. อปท. สามารถเปลียนแปลงข ้อมูลได ้ตามหน ้าที
รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท ้องถินเปิ ดให ้บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอรับหนังสือรับรองการแจ ้งยืนคําขอแจ ้งจัดตังสถานที
จําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรพร ้อมหลักฐานทีท ้องถินกําหนด
หมายเหตุ: 1. ระยะให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานทีรับผิดชอบให ้

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีออกใบรับแจ ้ง
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที

30 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสาร
กรณีการแจ ้งไม่ถก
ู ต ้อง/ครบถ ้วนเจ ้าหน ้าทีแจ ้งต่อผู ้ยืนคําขอแจ ้ง
แก ้ไข/เพิมเติมเพือดําเนินการหากไม่สามารถดําเนินการได ้ใน
ขณะนันให ้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งโดยให ้
เจ ้าหน ้าทีและผู ้ยืนคําขอลงนามไว ้ในบันทึกนันด ้วย

1 ชัวโมง

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. กฎหมายกําหนดต ้องออกใบรับแจ ้งภายในวันที
ได ้รับแจ ้ง

ลําด ับ

4)

5)

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

- ออกหนังสือรับรองการแจ ้ง/การแจ ้งเป็ นอันสินสุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ ้ง
มีหนังสือแจ ้งให ้ผู ้แจ ้งทราบเพือมารับหนังสือรับรองการแจ ้ง
2. กรณีการแจ ้งเป็ นอันสินสุด
แจ ้งคําสังให ้การแจ ้งเป็ นอันสินสุดแก่ผู ้แจ ้งทราบพร ้อมแจ ้งสิทธิ
การอุทธรณ์

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมค
ี าํ สังออกหนังสือรับรอง
การแจ ้ง)
แจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอแจ ้งมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท ้องถินกําหนด (สถานทีจําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพืนทีไม่เกิน 200 ตารางเมตร)

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. หากผู ้แจ ้งไม่แก ้ไขหรือไม่สง่ เอกสารเพิมเติม
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีได ้รับการแจ ้งทีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให ้เจ ้าพนักงานท ้องถินมีอาํ นาจสังให ้การ
แจ ้งของผู ้แจ ้งเป็ นอันสินสุด

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. กรณีไม่ชาํ ระตามระยะเวลาทีกําหนดจะต ้องเสีย
ค่าปรับเพิมขึนอีกร ้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค ้างชําระ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ3)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง
1
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินประกาศ
กําหนด)
4)
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทมี
ี การมอบอํานาจ)
ฉบ ับจริง
1
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินประกาศ
กําหนด)
5)
หล ักฐานทีแสดงการเป็นผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ฉบ ับจริง
1
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินประกาศ
กําหนด)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ลําด ับ
6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเกียวข้อง
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินประกาศ
กําหนด)
เอกสารและหล ักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท้องถินประกาศ
กําหนด
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อ ัตราค่าธรรมเนียมหน ังสือร ับการแจ้งจ ัดตงสถานที
ั
จําหน่ายอาหาร
และสถานทีสะสมอาหารพืนทีไม่เกน
ิ 200 ตารางเมตรฉบ ับละไม่
เกิน 1,000 บาทต่อปี

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม ระบุตามข ้อกําหนด

ของท ้องถิน

หมายเหตุ: (ระบุตามข ้อกําหนดของท ้องถิน)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ: ถ ้าการให ้บริการไม่เป็ นไปตามข ้อตกลงทีระบุไว ้ข ้างต ้นสามารถติดต่อเพือร ้องเรียนได ้ที
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกโทรศัพท์ : 0-4433-5245 ต่อ 6
หรือเว็บไซต์ : http://www.kudjiklocal.go.th
2)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
ิ กทม. 10300
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบคําขอแจ ้งจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร
หมายเหตุ: เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ ้งจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้อง:

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแก ้ไขเพิมเติมพ.ศ. 2550
ระด ับผลกระทบ:บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ:ท ้องถิน

กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 30.0
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

