
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การขอหนังสอืรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จาํหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารพืน้ที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    เทศบาลตําบลพนัดงุ 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง )  
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธกีาร 
ผู้ใดประสงค์ขอจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตาราง

เมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้ผู้ขอรบัหนังสือ
รับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาํขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม    เทศบาลตําบลพันดุง 

  2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนผูที่ประสงคจะประกอบกิจการสถานที่จาํหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมี 

            - พืน้ที่ไมเกนิ 200 ตารางเมตร  ตองแจงขอรับหนงัสือรับรองการแจง 

- พื้นที่เกิน  200 ตารางเมตร จะตองยืน่คาํขอรับใบอนุญาตตอ เจาพนักงานทองถิน่ตามหลักเกณฑวิธกีารและ

เงื่อนไข ตามเทศบัญญัติตําบลพันดงุกําหนด 

  หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดาํเนนิงานตามคูมอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวนัพิจารณาแลวเสร็จ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับหนังสอืรับรองการ

แจงยื่นคาํขอแจงจัดตั้ง

สถานที่จาํหนายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารพื้นที่

15 นาท ี - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม    

เทศบาลตําบลพัน

ดุง 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ไมเกิน 200 ตารางเมตร

พรอมหลักฐานทีท่องถิ่น

กําหนด 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ออกใบรับแจง 
 

30 นาท ี - -กฎหมายกําหนด

ตองออกใบรับแจง

ภายในวันที่ไดรับ

แจง 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจงไมถูกตอง/

ครบถวนเจาหนาที่แจงตอผู

ยื่นคําขอแจงแกไข/เพิ่มเติม

เพื่อดําเนินการหากไม

สามารถดาํเนนิการไดใน

ขณะนั้นใหจัดทําบนัทกึ

ความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยืน่

เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต

วันที่ไดรับแจงโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบนัทกึนัน้ดวย 

1 ชั่วโมง - -หากผูแจงไม

แกไขหรือไมสง

เอกสารเพิม่เตมิ

ภายใน 7 วันทาํ

การนับแตวนัที่

ไดรับการแจงที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองใหเจา

พนกังานทองถิ่นมี

อํานาจสั่งใหการ

แจงของผูแจงเปน

อันสิ้นสุด) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรับรองการแจง/

การแจงเปนอนัสิ้นสุด 

     1. กรณีออกหนังสือ

รับรองการแจง 

มีหนงัสือแจงใหผูแจงทราบ

เพื่อมารับหนงัสือรับรองการ

แจง 

     2. กรณีการแจงเปนอนั

ส้ินสุด 

แจงคําสั่งใหการแจงเปนอนั

ส้ินสุดแกผูแจงทราบพรอม

แจงสิทธกิารอทุธรณ 

5 วัน - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม    

เทศบาลตําบลพัน

ดุง 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งออกหนงัสือรับรอง 

การแจง) 

แจงใหผูยืน่คําขอแจงมา

ชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ทองถิน่กาํหนด (สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารพื้นที่ไมเกนิ 

200 ตารางเมตร)  

1 วัน - - กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาที่

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงนิที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

- ยังไมผานการดําเนนิการลดขั้นตอน   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามที่

ราชการสวนทองถิ่น

ประกาศกําหนด) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายที่

เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามที่

ราชการสวนทองถิ่น

ประกาศกําหนด) 

2) 

เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการ

สวนทองถิ่น

ประกาศกาํหนด 

- 0 1 ฉบับ - 

คาธรรมเนียม 
- อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

ที ่ พื้นที่ประกอบอาหาร 
คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

1 พื้นที่ประกอบการไมเกนิ  10 ตารางเมตร 50 

2 พื้นที่ประกอบการตั้งแต   11 ตารางเมตรแตไมเกิน  20  ตารางเมตร 100 

3 พื้นที่ประกอบการตั้งแต   21 ตารางเมตรแตไมเกิน  50  ตารางเมตร 150 

4 พื้นที่ประกอบการตั้งแต   51 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 300 

5 พื้นที่ประกอบการตั้งแต 101 ตารางเมตรแตไมเกิน  200 ตารางเมตร 500 

  ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280) 



ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


