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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน 

200 ตารางเมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร /ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถ่ินเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

 

ผูใดประสงคขอจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตาราง

เมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงทั้งนี้ผูขอรับ

หนังสือรับรองการแจงสามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากย่ืนคําขอโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด

พรอมทั้งเอกสารประกอบการแจงตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม /กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

 

  2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

   (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  

 

  (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับหนังสือรับรองการ

แจงย่ืนคําขอแจงจัดต้ัง

สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพื้นที่

ไมเกิน 200 ตารางเมตร

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ิน

กําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะใหบริการ

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ออกใบรับแจง 30 นาที - (1. ระยะเวลา
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดตองออก

ใบรับแจงภายใน

วันที่ไดรับแจง) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจงไมถูกตอง/

ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผู

ย่ืนคําขอแจงแกไข/เพิ่มเติม

เพื่อดําเนินการหากไม

สามารถดําเนินการไดใน

ขณะน้ันใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานย่ืน

เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต

วันที่ไดรับแจงโดยให

เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง

นามไวในบันทึกน้ันดวย 

 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. หากผูแจงไม

แกไขหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติม

ภายใน 7 วันทํา

การนับแตวันที่

ไดรับการแจงท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองใหเจา

พนักงานทองถ่ินมี

อํานาจสั่งใหการ

แจงของผูแจงเปน

อันสิ้นสุด) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

ออกหนังสือรับรองการแจง/

การแจงเปนอันสิ้นสุด 

     1. กรณีออกหนังสือ

รับรองการแจง 

มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบ

เพื่อมารับหนังสือรับรองการ

แจง 

     2. กรณีการแจงเปนอัน

สิ้นสุด 

แจงคําสั่งใหการแจงเปนอัน

สิ้นสุดแกผูแจงทราบพรอม

แจงสิทธิการอุทธรณ 

 
 

5 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งออกหนังสือรับรอง 

การแจง) 

แจงใหผูย่ืนคําขอแจงมา

ชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ทองถ่ินกําหนด (สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน 

200 ตารางเมตร)  

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มขึ้นอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนา - 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

2) 

เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด 

- 0 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  

พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 1,000 บาทตอป 

 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
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สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี

อําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพรสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


