
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ั�งสถานที จาํหนา่ยอาหารและสถานที 
สะสมอาหาร พื�นที ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
 
 ผูใ้ดประสงคข์อจัดตั )งสถานที+จําหน่ายอาหารหรอืสถานที+สะสมอาหารในอาคารหรอืพื)นที+ใดซึ+งมพีื)นที+ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
และมใิชเ่ป็นการขายของในตลาด ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ+น เพื+อขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ ทั)งนี)ผูข้อรับหนังสอืรับรอง
การแจง้ สามารถดําเนนิกจิการไดท้ันทหีลงัจากยื+นคําขอ โดยยื+นคําขอตามแบบฟอรม์ที+กฎหมายกําหนด พรอ้มทั)งเอกสาร
ประกอบการแจง้ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ที+รับผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เงื+อนไขในการยื+นคาํขอ (ตามที+ระบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื+นเอกสารที+ถกูตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) ......ระบเุพิ+มเตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื+อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที+ราชการสว่นทอ้งถิ+น
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น.... 
 
 หมายเหต:ุ ขั )นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ+มนับระยะเวลาตั )งแตเ่จา้หนา้ที+ไดร้ับเอกสารครบถว้นตามที+ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์
กองคลงั โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 Website: 
www.takean.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั )งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ยื+นคาํขอแจง้จัดตั )งสถานที+
จําหน่ายอาหารและสถานที+สะสมอาหาร พื)นที+ไมเ่กนิ 200 
ตารางเมตร พรอ้มหลกัฐานที+ทอ้งถิ+นกําหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที+ออกใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ที+ตรวจสอบเอกสาร 
    กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ที+แจง้ตอ่ผูย้ื+นคําขอ
แจง้แกไ้ข/เพิ+มเตมิเพื+อดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการได ้
ในขณะนั)น ใหจ้ัดทําบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร
หรอืหลกัฐานยื+นเพิ+มเตมิภายใน 7 วนันับ  แตว่นัที+ไดร้ับแจง้ โดย
ใหเ้จา้หนา้ที+และผูย้ื+นคําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั )นดว้ย 

1 ชั+วโมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

4) - 
ออกหนังสอืรับรองการแจง้/การแจง้เป็นอนัสิ)นสดุ 
     1. กรณีออกหนังสอืรับรองการแจง้ 
         มหีนังสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ เพื+อมารับหนังสอืรับรองการ
แจง้ 
     2. กรณีการแจง้เป็นอนัส ิ)นสดุ 
         แจง้คําสั+งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิ)นสดุแกผู่แ้จง้ทราบ พรอ้ม
แจง้สทิธกิารอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคํีาสั+งออกหนังสอืรับรอง 
การแจง้) 
    แจง้ใหผู้ย้ื+นคําขอแจง้มาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาที+ทอ้งถิ+นกําหนด (สถานที+จําหน่ายอาหารและสถานที+
สะสมอาหาร พื)นที+ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตร)  
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื+นๆ ตามที+ราชการสว่นทอ้งถิ+นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี มกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื+นๆ ตามที+ราชการสว่นทอ้งถิ+นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) 
 

หลกัฐานที แสดงการเป็นผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื+นๆ ตามที+ราชการสว่นทอ้งถิ+นประกาศ
กําหนด) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที เกี ยวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื+นๆ ตามที+ราชการสว่นทอ้งถิ+นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) เอกสารและหลกัฐานอื นๆ ตามที ราชการสว่นทอ้งถิ นประกาศ - 



ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 กําหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมหนงัสอืรบัการแจง้จดัต ั�งสถานที จําหนา่ยอาหาร
แ ล ะ ส ถ า น ที ส ะ ส ม อ า ห า ร 
พื�นที ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตร ฉบบัละไมเ่กนิ 1,000 บาทตอ่ปี  
 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) แจง้ผ่านศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีน ตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนั)นๆ 

(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์
กองคลงั โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 Website: www.takean.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอแจง้จัดตั )งสถานที+จําหน่ายอาหารหรอืสถานที+สะสมอาหาร 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น))  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื อกระบวนงาน: การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตั )งสถานที+จําหน่ายอาหารและสถานที+สะสมอาหาร พื)นที+ไมเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที+ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ+น (กระบวนงานบรกิารที+เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที เกี ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั+วไป 

พื�นที ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ+น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี+ยตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที  



 จํานวนคําขอที+มากที+สดุ 0 

 จํานวนคําขอที+นอ้ยที+สดุ 0 
 

ชื ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตั )งสถานที+จําหน่ายอาหารและสถานที+สะสมอาหาร พื)นที+ไม่
เกนิ 200 ตารางเมตร อบต.ตะเคยีน สปิปภาส สาํเนาคูม่อืประชาชน 20/10/2015 16:39 
 
 

เอกสารฉบับนี)ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที+เผยแพร่คูม่อื: - 


