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 คู่มือส ำหรบัประชำชน: 
กำรขอหนังสือรบัรองกำรแจ้งจดัตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำรพื้นท่ีไม่เกิน 200 
ตำรำงเมตร 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลเมอืงพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอหนังสอืรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่ม่เกนิ 

200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

,เทศบญัญตัเิรือ่งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2553 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตักิารสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] 

การขอหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 
21/05/2558 09:01  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลเมอืงพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี                 

/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหน้าทีร่บัผดิชอบ 
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2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร) 
 

12. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่ม่เกนิ 200 
ตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่เพือ่ขอรบัหนงัสอืรบัรองการแจง้ทัง้นี้ผูข้อ
รบัหนงัสอืรบัรองการแจง้สามารถด าเนินกจิการได้ทนัทหีลงัจากยื่นค าขอโดยยื่นค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าห
นดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ณ กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

เทศบาลเมอืงพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี(ระบ)ุ 
 
  2. เงือ่นไขในการยื่นค าขอ (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) 
......ระบุเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหตุ: 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาช
นเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพจิารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ีรบั
ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรองการแ
จง้ยื่นค าขอแจง้จดัตัง้สถาน
ทีจ่ าหน่ายอาหารและสถาน
ทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่ม่เกนิ 

15 นาท ี - (1. 
ระยะใหบ้รกิารสว่
นงาน/หน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบใหร้ะ
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200 
ตารางเมตรพรอ้มหลกัฐาน
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 

บุไปตามบรบิทขอ
งทอ้งถิน่) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หน้าทีอ่อกใบรบัแจง้ 
 

30 นาท ี - (1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิ
ารสว่นงาน/หน่วย
งานทีร่บัผดิชอบใ
หร้ะบุไปตามบรบิ
ทของทอ้งถิน่ 
2. 
กฎหมายก าหนด
ตอ้งออกใบรบัแจง้
ภายในวนัทีไ่ดร้บั
แจง้) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสา
ร 
กรณีการแจง้ไม่ถูกตอ้ง/คร
บถว้นเจา้หน้าทีแ่จง้ต่อผูย้ื่
นค าขอแจง้แกไ้ข/เพิม่เตมิเ
พือ่ด าเนินการหากไม่สามา
รถด าเนินการไดใ้นขณะนัน้
ใหจ้ดัท าบนัทกึความบกพร่
องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื่นเพิม่เตมิภายใน 
7 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้โด
ยใหเ้จา้หน้าทีแ่ละผูย้ื่นค าข
อลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้
ย 
 
 

1 ชัว่โมง - (1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิ
ารสว่นงาน/หน่วย
งานทีร่บัผดิชอบใ
หร้ะบุไปตามบรบิ
ทของทอ้งถิน่ 
2. 
หากผูแ้จง้ไม่แกไ้
ขหรอืไม่สง่เอกสา
รเพิม่เตมิภายใน 

7 
วนัท าการนบัแต่วั
นทีไ่ดร้บัการแจง้
ทีก่ าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพ
ร่องใหเ้จา้พนกังา
นทอ้งถิน่มอี านาจ
สัง่ใหก้ารแจง้ของ
ผูแ้จง้เป็นอนัสิน้สุ
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ด) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสอืรบัรองการแจง้/
การแจง้เป็นอนัสิน้สุด 
     1. 
กรณีออกหนงัสอืรบัรองกา
รแจง้ 
มหีนงัสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ
เพือ่มารบัหนงัสอืรบัรองกา
รแจง้ 
     2. 
กรณีการแจง้เป็นอนัสิน้สุด 
แจง้ค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนั
สิน้สุดแก่ผูแ้จง้ทราบพรอ้ม
แจง้สทิธกิารอุทธรณ์ 
 
 

5 วนั - (1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิ
ารสว่นงาน/หน่วย
งานทีร่บัผดิชอบใ
หร้ะบุไปตามบรบิ
ทของทอ้งถิน่) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม 

(กรณีมคี าสัง่ออกหนงัสอืรั
บรอง 
การแจง้) 
แจง้ใหผู้ย้ ื่นค าขอแจง้มาช า
ระค่าธรรมเนียมตามอตัรา
และระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก า
หนด 

(สถานทีจ่ าหน่ายอาหารแล
ะสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ที่
ไม่เกนิ 200 ตารางเมตร)  
 
 

1 วนั - (1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิ
ารสว่นงาน/หน่วย
งานทีร่บัผดิชอบใ
หร้ะบุไปตามบรบิ
ทของทอ้งถิน่ 
2. 
กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาทีก่ าหน
ดจะตอ้งเสยีค่าปรั
บเพิม่ขึน้อกีรอ้ยล
ะ 20 
ของจ านวนเงนิที่
คา้งช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  
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ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำ
รยืนยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำครั
ฐผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกสำ

ร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นทอ้งถิ่น
ประกำศก ำหนด) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีที่มีกำรม
อบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นทอ้งถิ่น
ประกำศก ำหนด) 

5) 

หลกัฐำนที่แสดง
กำรเป็นผูม้ีอ  ำนำ
จลงนำมแทนนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นทอ้งถิ่น
ประกำศก ำหนด) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำ
รยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครั
ฐผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ

ร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั

บเอกสำ
ร  

หมำยเหตุ 

1) 
ส ำเนำใบอนญุำ
ตตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นทอ้งถิ่น
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ประกำศก ำหนด) 

2) 

เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นทอ้งถิ่น
ประกำศก ำหนด 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อตัรำค่ำธรรมเนียมหนังสือรบักำรแจ้งจดัตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร 

พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตำรำงเมตรฉบบัละไม่เกิน 1,000 บำทต่อปี 
 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนแจง้ผ่านศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีนตามช่องทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลเมอืงพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์รกิารประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

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

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอแจง้จดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วนัท่ีพิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท ำโดย ว่าทีร่อ้ยตรสีมหมาย   สบืส ี
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อนุมติัโดย นายไพศาล   ปีตาภา 
เผยแพร่โดย กองวชิาการและแผนงาน 

 
 

 
 


