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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 

200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองเมืองพลอําเภอพลจงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการงานสขุาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มฝ่ายบริการสาธารณสขุกองสาธารณสขุและ

ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลเมืองเมืองพลโทรศพัท์ 0 4341 4500 โทรสาร 0 4341 4753  /ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตาราง

เมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งทัง้นีผู้้ขอรับ

หนงัสือรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทนัทีหลงัจากย่ืนคําขอโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบณงานสขุาภิบาลและ

อนามยัสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

  2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการ

แจ้งย่ืนคําขอแจ้งจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร

พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน

กําหนด 
 

15 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 
 

30 นาที - (กฎหมายกําหนด

ต้องออกใบรับแจ้ง

ภายในวนัท่ีได้รับ

แจ้ง) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจ้งไมถ่กูต้อง/

ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้

ย่ืนคําขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเตมิ

เพ่ือดําเนินการหากไม่

สามารถดําเนินการได้ใน

1 ชัว่โมง - (หากผู้แจ้งไม่

แก้ไขหรือไมส่ง่

เอกสารเพิ่มเตมิ

ภายใน 7 วนัทํา

การนบัแตว่นัท่ี

ได้รับการแจ้งท่ี
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขณะนัน้ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน

เพิ่มเตมิภายใน 7 วนันบัแต่

วนัท่ีได้รับแจ้งโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้เจ้า

พนกังานท้องถ่ินมี

อํานาจสัง่ให้การ

แจ้งของผู้แจ้งเป็น

อนัสิน้สดุ) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรับรองการแจ้ง/

การแจ้งเป็นอนัสิน้สดุ 

     1. กรณีออกหนงัสือ

รับรองการแจ้ง 

มีหนงัสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ

เพ่ือมารับหนงัสือรับรองการ

แจ้ง 

     2. กรณีการแจ้งเป็นอนั

สิน้สดุ 

แจ้งคําสัง่ให้การแจ้งเป็นอนั

สิน้สดุแก่ผู้แจ้งทราบพร้อม

แจ้งสิทธิการอทุธรณ์ 

1 ถึง 7 วนั - - 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่ออกหนงัสือรับรอง 

การแจ้ง) 

ผู้ ย่ืนคําขอแจ้งมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

(สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร

พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตาราง

1 วนั - - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เมตร) พร้อมรับหนงัสือ

รับรองการแจ้ง 

 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 ถึง 7 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 

 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลเมืองเมืองพล 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 11/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองเมืองพลสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


