
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำร
พืน้ทีไ่ม่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 

200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโสธร  
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร ท่ีท าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร เลขท่ี 111 หมู ่1 ต  าบลโสธร อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศพัท ์038 -517079 โทรสาร 038-518757 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิาร วนัจนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
 
 
 

 
 

 



12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
 
ผูใ้ดประสงคข์อจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึ่งมีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตาราง
เมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพ่ือขอรบัหนงัสือรบัรองการแจง้ทัง้นีผู้ข้อรบั
หนงัสือรบัรองการแจง้สามารถด าเนินกิจการไดท้นัทีหลงัจากย่ืนค าขอโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัหนงัสือรบัรองการ
แจง้ย่ืนค าขอแจง้จดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี
ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร
พรอ้มหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด 
 

15 นาที กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีออกใบรบัแจง้ 
 

30 นาที กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/
ครบถว้นเจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผู้
ย่ืนค าขอแจง้แกไ้ข/เพิ่มเตมิ
เพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการไดใ้น
ขณะนัน้ใหจ้ดัท าบนัทกึ
ความบกพรอ่งและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน
เพิ่มเตมิภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บัแจง้โดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรบัรองการแจง้/
การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
     1. กรณีออกหนงัสือ
รบัรองการแจง้ 
มีหนงัสือแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ
เพ่ือมารบัหนงัสือรบัรองการ

5 วนั กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั

 



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

แจง้ 
     2. กรณีการแจง้เป็นอนั
สิน้สดุ 
แจง้ค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอนั
สิน้สดุแก่ผูแ้จง้ทราบพรอ้ม
แจง้สิทธิการอทุธรณ ์
 
 

ฉะเชิงเทรา 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งออกหนงัสือรบัรอง 
การแจง้) 
แจง้ใหผู้ย่ื้นค าขอแจง้มา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด (สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 
200 ตารางเมตร)  
 
 

1 วนั กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

กรณีไมช่  าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 



15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั  

4) 
ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีท่ีมีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั  

5) 

หลกัฐำนท่ีแสดง
กำรเป็นผูมี้
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั  

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั  

2) 

เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำร
สว่นทอ้งถ่ิน
ประกำศก ำหนด 

- 0 1 ฉบบั  

 



 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
 

1) อตัราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร                          
ก. สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
     ๑. สถานท่ีประกอบกิจการ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม  ๒๐๐ บาท/ป ี
     ๒. สถานท่ีประกอบกิจการเกนิ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐ตารางเมตร คา่ธรรมเนียม  ๔๐๐  บาท/ป ี
ข. สถานทีส่ะสมอาหาร 
     ๑. สถานท่ีประกอบกิจการ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม  ๒๐๐ บาท/ป ี
     ๒. สถานท่ีประกอบกิจการ เกนิ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร   ค่าธรรมเนยีม  ๔๐๐  บาท/ป ี
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร เลขท่ี 111 หมู ่1  ต  าบลโสธร อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศพัท ์038-517079 โทรสาร 038-518757 
หมายเหต ุ(http://www.tambonsothon.com) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 
-ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่ีท าการอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
โทรศพัท ์038-511029  

         -ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชัน้ 1 หอ้งสนุทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
          อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท ์038-513529 สายดว่น 1567 
 
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
19. หมำยเหตุ 
                
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
อนุมัตโิดย นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร 
เผยแพร่โดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 

 
 

 
 


