
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลโนนไทยอ าเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมากระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตรและ

มิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งท้ังนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง

สามารถด าเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นค าขอโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการแจ้ง

ตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน  

 

  (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลโนนไทย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท้องถิ่นเปิดให้บริการ)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :7 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ: (1. ระยะให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)) 

15 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น  

2. กฎหมายก าหนดต้องออกใบรับแจ้งภายในวันท่ีได้รับแจ้ง )) 

30 นาที - 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอแจ้ง
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน

ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

1 ชั่วโมง - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น  

2. หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้การแจ้งของผู้แจ้ง
เป็นอันส้ินสุด)) 

4) - 

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันส้ินสุด 

     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อมารับหนังสือรับรองการแจ้ง  

     2. กรณีการแจ้งเป็นอันส้ินสุด 
แจ้งค าส่ังให้การแจ้งเป็นอันส้ินสุดแก่ผู้แจ้งทราบพร้อมแจ้งสิทธิ

การอุทธรณ์ 
 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)) 

5 วัน - 

 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังออกหนังสือรับรอง 

การแจ้ง) 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด (สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร)  

 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น  

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ)) 

1 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

5) หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

7) 
 

เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
 

(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ  

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)) 

2) เทศบาลต าบลโนนไทย (www.nonthai.go.th) 

(หมายเหตุ: -) 
3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตาราง

เมตร 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

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

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีไม่เกิน 

200 ตารางเมตร 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


