
คูมือสำหรับประชาชน   :  การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

  พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :    การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

   พ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน   :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

            โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ   :    กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมภิาคและสวนทองถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ   :  รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  30   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01  

11. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ   :      ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        1. หลักเกณฑวิธีการ 

           ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 

200 ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง
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ทั้งนี ้ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงสามารถดำเนินกิจการไดทันทีหลังจากยื่นคำขอ      โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมที่

กำหนด   พรอมทั้งเอกสารประกอบการแจงตามขอกำหนดของทองถิ่น ณ กองสาธารณสุขสิ่งแวดลอม เทศบาลเมือง

ปากชอง 

       2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

           (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอ 

และการออกหนังสือรับรองการแจง และตามแบบที่เทศบาลกำหนดไวในเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากชอง 

หมายเหต ุ :  ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงยื่น 

คำขอแจงจัดตั้งสถานที่จำหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่

ไมเกิน 200 ตารางเมตรพรอม

หลักฐานที่ทองถ่ินกำหนด 
 

15 นาที กองสาธารณสุขฯ  

2) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจาหนาที่ออกใบรับแจง 
 

30 นาที กองสาธารณสุขฯ  

3) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจงไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคำขอแจง

แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการหากไม

สามารถดำเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทำบันทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเติมภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับ

แจงโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอ

ลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

 
 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุขฯ หากผูแจงไมแกไข

หรือไมสงเอกสาร

เพ่ิมเติมภายใน 7 วัน

ทำการนับแตวันที่

ไดรับการแจงที่

กำหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองใหเจา

พนักงานทองถ่ินมี

อำนาจสั่งใหการแจง

ของผูแจงเปนอัน

สิ้นสุด 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

ออกหนังสือรับรองการแจง/การแจง

เปนอันสิ้นสุด 

     1. กรณีออกหนังสือรับรองการ

แจง มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบเพ่ือ

มารับหนังสือรับรองการแจง 

     2. กรณีการแจงเปนอันสิ้นสุด 

แจงคำสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นสุดแก

ผูแจงทราบพรอมแจงสิทธิการ

อุทธรณ 

5 วัน กองสาธารณสุขฯ  

5) 

- 
 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งออก

หนังสือรับรองการแจง) 

   แจงใหผูยื่นคำขอแจงมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะ 

เวลาที่ทองถิ่นกำหนด (สถานที่

จำหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหารพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร)  

1 วัน กองสาธารณสุขฯ กรณีไมชำระตาม

ระยะเวลาที่กำหนด

จะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจำนวนเงนิที่คาง

ชำระ 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   7  วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 
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ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

5) 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี

อำนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย

ที่เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

16. คาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมการแจงจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร   

ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากชอง  เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและ

สะสมอาหาร พ.ศ.2544 

 ชั้น  1  พื้นที่เกิน  100  ไมเกิน  200  ตารางเมตร   ฉบับละ  800 บาท 

 ชั้น  2  พื้นที่ตั้งแต  50  ไมเกิน  100  ตารางเมตร  ฉบับละ  400 บาท 

    ชั้น  3  พื้นที่ไมเกิน  50  ตารางเมตร   ฉบับละ  300    บาท 
 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปาก

ชอง) หรือตามชองทางการใหบริการ เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8   หรือที่

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th    

2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1)  แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

               (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 


