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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 01/08/2558 16:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งทังนี
้ ้ผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ งสามารถดําเนินกิจการได้ ทนั ทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกําหนด
พร้ อมทังเอกสารประกอบการแจ้
้
งตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่นณกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อมเทสบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) สถานประกอบการเหมาะสมกับการประกอบกิจการที่ขออนุญาต
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
แจ้ งยื่นคําขอแจ้ งจัดตัง้
สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื ้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้ อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับแจ้ ง

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่ โมง
กรณีการแจ้ งไม่ถกู ต้ อง/

1)

30 นาที

2)

3)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้
ยื่นคําขอแจ้ งแก้ ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ ใน
ขณะนันให้
้ จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้ รับแจ้ งโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย
การพิจารณา

ประเภท 5 วัน
ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง/
การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นสุด 1.
กรณีออกหนังสือรับรองการ
แจ้ งมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ ง
ทราบเพื่อมารับหนังสือ
รับรองการแจ้ ง 2. กรณีการ
แจ้ งเป็ นอันสิ ้นสุดแจ้ งคําสัง่
ให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นสุดแก่
ผู้แจ้ งทราบพร้ อมแจ้ งสิทธิ
การอุทธรณ์

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

การพิจารณา

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสัง่ ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ ง) แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ
แจ้ งมาชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

4)

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ท้ องถิ่นกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 1
3)
บุคคล
การค้ า
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ)
หลักฐานที่แสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
สําเนา
-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่เทศบาล
ประกาศกําหนด

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

16. ค่ าธรรมเนียม
1) พืน้ ที่ประกอบการไม่ เกิน 10 ตารางเมตรฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

พืน้ ที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตรแต่ ไม่ เกิน 25 ตารางเมตรฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ -

3)

พืน้ ที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตรแต่ ไม่ เกิน 50 ตารางเมตรฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -

4)

พืน้ ที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตรแต่ ไม่ เกิน 100 ตารางเมตรฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม600 บาท
หมายเหตุ -

5)

พืน้ ที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตรแต่ ไม่ เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม800 บาท
หมายเหตุ -

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
-

19. หมายเหตุ
-

