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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 17:17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขต
ทองถิ่นใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถิ่นนั้น (สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันทราย โทรศัพท : 05312-3039 ตอ 12,13,15 โทรสาร : 0-5312-3039 ตอ 25
)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ)
12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200 ตารางเมตร และมิใชเปน
การขายของในตลาด ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ สวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลสันทราย โทรศัพท : 0-5312-3039 ตอ 12,13,15 โทรสาร : 0-5312-3039 ตอ 25

~2 ~
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่น
กําหนด

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

15 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบท
ของทองถิ่น
2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวน ตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สง คืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวย และ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3)

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

4)

-

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด หากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับ

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

8 วัน

หมายเหตุ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539))

(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วัน นับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก

~4 ~
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร แกผูขออนุญาต
ทราบ พรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

5)

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วัน นับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน ใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกวา
จะพิจารณาแลว
เสร็จ พรอมสําเนา
แจงสํานัก ก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด จะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
-
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ที่
2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
บาน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
บุคคล
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )
ใบมอบอํานาจ
1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
(ในกรณีที่มีการ
หลักฐานอื่นๆ
มอบอํานาจ)
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )
หลักฐานที่แสดง 1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
การเปนผูมี
หลักฐานอื่นๆ
อํานาจลงนาม
ตามที่ราชการสวน
แทนนิติบุคคล
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ เชน
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ
2) ใบรับรองแพทย 1
0
ฉบับ
ของผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูชวย
จําหนายอาหาร

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด )

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
และผูปรุงอาหาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

16.คาธรรมเนียม
1) 1. พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร
2. พื้นที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กําหนด )

2,000 บาท/ป
3,000 บาท/ป

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
หมายเหตุ (155 หมูที่ 5 ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม โทรศัพท 0-5312-3039 ตอ 11 หรือ
www.sansaiphrao.go.th)
2)

ชองทางการรองเรียน 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)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)

~7 ~

~8 ~

~9 ~

~ 10 ~

~ 11 ~

~ 12 ~
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไมเกิน 200
ตารางเมตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 17:34 การขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขต
ทองที่ใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถิ่นนั้น (สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
โทรศัพท : 0-5312-3039 ตอ 12,13,15
โทรสาร : 0-5312-3039 ตอ 25
)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ)
12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตาราง

~ 14 ~
เมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง ทั้งนี้ผูขอรับหนังสือ
รับรองการแจง สามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคําขอ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้ง
เอกสารประกอบการแจงตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
โทรศัพท : 0-5312-3039 ตอ 12,13,15 โทรสาร : 0-5312-3039 ตอ 25
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่น
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับหนังสือรับรองการ
15 นาที
แจงยื่นคําขอแจงจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม
เกิน 200 ตารางเมตร
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่น
กําหนด

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ออกใบรับแจง

30 นาที

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

3)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชั่วโมง
กรณีการแจงไมถูกตอง/
ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผู
ยื่นคําขอแจงแกไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดใน

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

หมายเหตุ
(1. ระยะใหบริการ
สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดตองออกใบ
รับแจงภายในวันที่
ไดรับแจง)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึก
ความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจง โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4)

-

ออกหนังสือรับรองการแจง/ 5 วัน
การแจงเปนอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจง
มีหนังสือแจงใหผูแจง
ทราบ เพื่อมารับหนังสือ
รับรองการแจง
2. กรณีการแจงเปนอัน
สิ้นสุด
แจงคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นสุดแกผูแจงทราบ
พรอมแจงสิทธิการอุทธรณ

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

5)

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจง)
แจงใหผูยื่นคําขอแจงมา
ชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด (สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พื้นที่ไมเกิน 200

องคการบริหาร
สวนตําบลสัน
ทราย อําเภอ
พราว จังหวัด
เชียงใหม

หมายเหตุ
2. หากผูแจงไม
แกไขหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันที่
ไดรับการแจงที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรอง ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งใหการ
แจงของผูแจงเปน
อันสิ้นสุด)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)

(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
จะตองเสียคาปรับ

~ 16 ~
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตารางเมตร)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ
20 ของจํานวนเงิน
ที่คางชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
บาน
3) หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

5)

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
(เอกสารและ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

2)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

เอกสารและ
0
1
ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด
16.คาธรรมเนียม
1) 1.พื้นที่ประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร
2.พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แตไมเกิน 25 ตารางเมตร
3.พื้นที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
4.พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
-

200
300
500
800
1,000

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
หมายเหตุ (155 หมูที่ 5 ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม โทรศัพท 0-5312-3039 ตอ 11 หรือ
www.sansaiphrao.go.th)
2) ชองทางการรองเรียน 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)
18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
ตัวอยางแบบฟอรม ใชแบบเดียวกันกับ การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
19. หมายเหตุ
-

