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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนงัสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ที่ไมเกนิ 

200 ตารางเมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมภิาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

76130 โทร 032591218 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาท่ีทองถิ่นเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่ไมเกนิ 200 ตาราง

เมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนกังานทองถิน่เพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจงทัง้นี้ผูขอรับ

หนงัสือรับรองการแจงสามารถดําเนนิกิจการไดทันทีหลังจากยืน่คําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด

พรอมทัง้เอกสารประกอบการแจงตามขอกาํหนดของทองถิน่ณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

  2. เงื่อนไขในการยืน่คําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิน่) 

   (1) ผูประกอบการตองยืน่เอกสารที่ถกูตองและครบถวน 

  (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนดไวในขอกําหนดของทองถิน่.... 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมอืจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับหนังสือรับรองการ

แจงยื่นคําขอแจงจัดต้ัง

สถานที่จาํหนายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารพื้นที่

ไมเกิน 200 ตารางเมตร

พรอมหลักฐานทีท่องถิ่น

กําหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะใหบริการ

สวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถิน่) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ออกใบรับแจง 
 

30 นาท ี - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถิน่ 

2. กฎหมาย

กําหนดตองออก
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบรับแจงภายใน

วันที่ไดรับแจง) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจงไมถูกตอง/

ครบถวนเจาหนาที่แจงตอผู

ยื่นคําขอแจงแกไข/เพิ่มเติม

เพื่อดําเนินการหากไม

สามารถดําเนนิการไดใน

ขณะนั้นใหจัดทําบันทกึ

ความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยืน่

เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต

วันที่ไดรับแจงโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทกึนัน้ดวย 

 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถิน่ 

2. หากผูแจงไม

แกไขหรือไมสง

เอกสารเพิม่เติม

ภายใน 7 วันทาํ

การนับแตวนัที่

ไดรับการแจงที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองใหเจา

พนกังานทองถิ่นมี

อํานาจส่ังใหการ

แจงของผูแจงเปน

อันส้ินสุด) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรับรองการแจง/

การแจงเปนอันส้ินสุด 

     1. กรณีออกหนังสือ

รับรองการแจง 

มีหนงัสือแจงใหผูแจงทราบ

เพื่อมารับหนงัสือรับรองการ

แจง 

5 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถิน่) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีการแจงเปนอัน

ส้ินสุด 

แจงคําส่ังใหการแจงเปนอัน

ส้ินสุดแกผูแจงทราบพรอม

แจงสิทธกิารอทุธรณ 

 
 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังออกหนงัสือรับรอง 

การแจง) 

แจงใหผูยืน่คําขอแจงมา

ชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ทองถิน่กาํหนด (สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารพื้นที่ไมเกนิ 

200 ตารางเมตร)  

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถิน่ 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงนิที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายที่

เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

2) 

เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการ

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สวนทองถิ่น

ประกาศกาํหนด 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมหนงัสือรับการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 1,000 บาทตอป 
คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเร่ืองรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ(ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบชองทางการรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

3) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

หมายเหตุ ( ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที่ 3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จงัหวัดเพชรบุรี 

76130 โทร 032591218 ) 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวอรปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย - 
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