
คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร        

พื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ    

   ผูใดประสงคขอจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีไม

เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงท้ังนี้

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงสามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด

พรอมท้ังเอกสารประกอบการแจงตามขอกําหนดของทองถ่ิน ณ กลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ)   

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)    

(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน   

(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน

กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล      

จังหวัดสตูล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ี

รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ)) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง  

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)     

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน 

 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอแจงจัดต้ังสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 

ตารางเมตรพรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

(หมายเหตุ: (1. ระยะใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน)) 

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีออกใบรับแจง 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

2. กฎหมายกําหนดตองออกใบรับแจงภายในวันท่ีไดรับแจง)) 

30 นาที - 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจงไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอ

แจงแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการ

ไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับ

แจงโดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

2. หากผูแจงไมแกไขหรือไมสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงท่ีกําหนดในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหการแจงของผู

แจงเปนอันส้ินสุด)) 

1 ช่ัวโมง - 

 

4) - ออกหนังสือรับรองการแจง/การแจงเปนอันส้ินสุด 

     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจง 

มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบเพื่อมารับหนังสือรับรองการแจง 

     2. กรณีการแจงเปนอันส้ินสุด 

แจงคําส่ังใหการแจงเปนอันส้ินสุดแกผูแจงทราบพรอมแจง

5 วัน - 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

สิทธิการอุทธรณ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน)) 

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังออกหนังสือรับรอง 

การแจง) 

แจงใหผูยื่นคําขอแจงมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด (สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร)  

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ)) 

1 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

สําเนาทะเบยีนบาน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

4) 

 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

5) 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

6) 

 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

- 

7) 

 

เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศ

กําหนด 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับการแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 

1,000 บาทตอป 

(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบานควนอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) แบบคําขอแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน)) 

 

หมายเหตุ 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 

ตารางเมตร 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามยักรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 

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

ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 02/09/2015 16:14 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


