
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานที่

สะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐมกระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตรและ

มใิชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่เพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ทัง้นีผู้ข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้

สามารถด าเนนิกจิการไดท้นัทหีลงัจากยืน่ค าขอโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้

ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์  

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น  

 

  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น

ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่  

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยตามหลกัการปฏบิตันัิน้สถาน
ประกอบกจิการใดตัง้อยูใ่นเขตทอ้งทีใ่ดใหย้ืน่ค าขอใบอนุญาตใน
เขตทอ้งถิน่นัน้ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลมหาสวสัดิ์)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ยืน่ค าขอแจง้จัดตัง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง
เมตรพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีอ่อกใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  
2. กฎหมายก าหนดตอ้งออกใบรับแจง้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ )) 

30 นาท ี - 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

1 ชัว่โมง - 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอแจง้

แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายใน 7 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้โดยให ้
เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย  

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  

2. หากผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขหรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิภายใน 7 วนัท า
การนับแตว่นัทีไ่ดรั้บการแจง้ทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหก้ารแจง้ของผูแ้จง้
เป็นอนัส ิน้สดุ)) 

4) - 

ออกหนังสอืรับรองการแจง้/การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
     1. กรณีออกหนังสอืรับรองการแจง้ 

มหีนังสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบเพือ่มารับหนังสอืรับรองการแจง้  
     2. กรณีการแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 

แจง้ค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้สดุแกผู่แ้จง้ทราบพรอ้มแจง้สทิธิ

การอทุธรณ์ 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

5 วนั - 

 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่ออกหนังสอืรับรอง 
การแจง้) 

แจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอแจง้มาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด (สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร)  

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  
2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั - 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

5) 

 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมหนงัสอืรบัการแจง้จดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร
และสถานทีส่ะสมอาหาร  

พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตรฉบบัละไมเ่กนิ 1,000 บาทตอ่ปี  
 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักปลดัอบต. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่99 หมู ่2 ต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐม 73170/ โทรศพัท ์034-990260 
/โทรสาร 034-9900260 /ตูป้ณ. 33 ทีท่ าการไปรษณียพ์ุทธมณฑลจังหวดันครปฐม/ www.mahasawat fo.th)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร  

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง

เมตร 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 20/08/2015 15:16 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


