
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : 

กำรขอหนงัสือรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพื้นที่

ไมเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบำลต ำบลทุง่น้อย อ ำเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 

กระทรวงสำธำรณสขุ 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ์วธิกีำร 

ผูใ้ดประสงคข์อจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้น

ทีใ่ดซึง่มีพื้นทีไ่มเ่กนิ 200 

ตำรำงเมตรและมใิช่เป็นกำรขำยของในตลำดตอ้งแจง้ตอ่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่เพือ่ขอรบั

หนงัสือรบัรองกำรแจง้ท ัง้น้ีผูข้อรบัหนงัสือรบัรองกำรแจง้สำมำรถด ำเนินกจิกำรไดท้นัที

หลงัจำกยืน่ค ำขอโดยยืน่ค ำขอตำมแบบฟอร์มทีก่ฎหมำยก ำหนดพรอ้มท ัง้เอกสำรประก

อบกำรแจง้ตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่ณกองสำธำรณสุขฯส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อ

ย 

  2. เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 

  (1) ผูป้ระกอบกำรตอ้งยืน่เอกสำรทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

  (2) 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตหรือไดร้บัหนงัสือรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถ

ำนทีส่ะสมอำหำรจะตอ้งปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขดงัตอ่ไปน้ี 

 (2.1) 

สถำนทีส่ะสมอำหำรตอ้งดูแลรกัษำสถำนทีส่ะสมอำหำรใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะดงัตอ่ไ

ปน้ี 

 (1.1) รกัษำสถำนทีใ่หส้ะอำดอยูเ่สมอรวมท ัง้จดัใหม้กีำรป้องกนัและก ำจดัสตัว์น ำโรค 

 (1.2) 

ตอ้งมีกำรดูแลรกัษำควำมสะอำดทีร่องรบัมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลไมใ่หเ้ป็นทีเ่พำะพนัธุแ์ม

ลงและสตัว์น ำโรคไดแ้ละตอ้งมกีำรก ำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูลใหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะ 

 (1.3) 

จดัสิง่ของเครือ่งใช้และอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ยและรกัษำใหส้ะอำดอยูเ่สมอ 

 (1.4) 

กรณีมีช ัน้วำงสนิคำ้ท ำดว้ยวสัดุทีท่ ำควำมสะอำดงำ่ยมีสภำพแข็งแรงช ัน้ลำ่งสุดมคีวำมสู

งจำกพื้นอยำ่งน้อย 15 ซม. 

มีลกัษณะโปรง่เพือ่ใหส้ำมำรถท ำควำมสะอำดใตช้ ัน้วำงสนิคำ้ไดย้กเวน้กรณีบรเิวณทีว่ำ

งสนิคำ้ทีม่ีน ้ำหนกัมำกอำจใชช้ ัน้ทีม่ีลกัษณะทบึ 



 (1.5) 

จดัวำงสนิคำ้ใหเ้ป็นสดัสว่นแยกตำมประเภทสนิคำ้โดยเฉพำะสนิคำ้ทีเ่ป็นสำรเคมีเช่นน ้ำ

ยำท ำควำมสะอำดครวัเรือนสำรเคมกี ำจดัแมลงส ำหรบัใช้ในครวัเรือนตอ้งแยกเก็บเป็นส ั

ดสว่นเฉพำะหำ้มปะปนกบัสนิคำ้ประเภทอำหำรเพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือนกบัอำหำร 

 (1.6) 

เก็บรกัษำอำหำรแหง้และอำหำรในภำชนะปิดสนิททีอุ่ณหภูมหิอ้งสว่นสนิคำ้ทีต่อ้งควบคุ

มอุณหภูมติอ้งเก็บในตูเ้ย็นโดยจดัวำงสนิคำ้อยำ่งเป็นระเบยีบเป็นสดัสว่นไมแ่น่นจนเกนิ

ไปและมีอุณหภูมทิีเ่หมำะสมเช่นสนิคำ้ประเภทนมผลติภณัฑน์มและเครือ่งดืม่ทีผ่ำ่นกำร

ฆำ่เช้ือดว้ยระบบพำสเจอร์ไรส์ตอ้งอยูใ่นอณุหภูมติ ่ำกวำ่ 5 

องศำเซลเซียสไอศกรีมและอำหำรประเภทแช่แข็งตอ้งเก็บทีอุ่ณหภูมติ ่ำกวำ่ลบ 18 

องศำเซลเซียส 

  (1.7) 

ผูส้มัผสัอำหำรตอ้งมีสุขภำพแข็งแรงโดยตอ้งมีใบรบัรองแพทย์วำ่ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่หรือ

โรคทีส่งัคมรงัเกยีจหรือไมเ่ป็นพำหะน ำโรคตดิตอ่อนัไดแ้กอ่หวิำตกโรคไขร้ำกสำดน้อย

โรคบดิไขส้กุใสไขห้ดัโรคคำงทูมวณัโรคในระยะอนัตรำยโรคเร้ือนในระยะตดิตอ่หรือใ

นระยะทีป่รำกฏอำกำรเป็นทีร่งัเกยีจแกส่งัคมโรคผวิหนงัทีน่่ำรงัเกียจตอ่สงัคมโรคไวรสั

ตบัอกัเสบชนิดเอโรคไขห้วดัใหญซ่ึง่รวมถงึโรคไขห้วดัใหญท่ีต่ดิตอ่มำจำกสตัว์และโรค

ตดิตอ่ทีต่อ้งแจง้ควำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรคตดิตอ่และมีสุขวทิยำสว่นบคุคลทีด่ี 

 

 (1.8) 

ปฏบิตักิำรอืน่ใดเกีย่วดว้ยสขุลกัษณะตำมค ำแนะน ำของเจำ้พนกังำนสำธำรณสขุและค ำ

ส ั่งของเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่รวมท ัง้ระเบียบเทศบญัญตัแิละค ำส ั่งของเทศบำลต ำบลทุ่งน้อ

ย 

(2.2) สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัสุขำภบิำลอำหำรดงัตอ่ไปน้ี 

 (2.1) 

สถำนทีร่บัประทำนอำหำรสถำนทีเ่ตรียมปรุงประกอบอำหำรตอ้งสะอำดเป็นระเบยีบจดัเ

ป็นสดัสว่นและถกูสุขลกัษณะ 

 (2.2) 

ไมเ่ตรียมปรุงอำหำรบนพืน้และบรเิวณหน้ำหรือในหอ้งน ้ำหอ้งสว้มและตอ้งเตรียมปรุง

อำหำรบนโตะ๊ทีสู่งจำกพืน้ไมน้่อยกวำ่ 60 เซนตเิมตร 

 (2.3) 

ใช้สำรปรุงแตง่อำหำรทีม่คีวำมปลอดภยัมีเครือ่งหมำยรบัรองของทำงรำชกำรเช่นมีเลข

สำรบบอำหำร (อย.) เครือ่งหมำยรบัรองมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม (มอก.) 

 (2.4) 



อำหำรสดตอ้งลำ้งใหส้ะอำดกอ่นน ำมำปรุงหรือกำรเก็บอำหำรประเภทตำ่งๆตอ้งแยกเก็

บเป็นสดัสว่นอำหำรประเภทเน้ือสตัว์ดบิเก็บในอุณหภูมทิีต่ ่ำกวำ่ 5 องศำเซลเซียส 

 (2.5) 

อำหำรปรุงส ำเร็จแลว้เก็บในภำชนะทีส่ะอำดมีกำรปกปิดวำงสูงจำกพื้นไมน้่อยกวำ่ 60 

เซนตเิมตร 

 (2.6) 

น ้ำแข็งทีใ่ช้บรโิภคตอ้งสะอำดเก็บในภำชนะที่สะอำดมฝีำปิดใช้อุปกรณ์ทีม่ดีำ้มส ำหรบัคี

บหรือตกัอำหำรโดยเฉพำะวำงสูงจำกพืน้ไมน้่อยกวำ่ 60 เซนตเิมตร 

 (2.7) ลำ้งภำชนะดว้ยน ้ำยำลำ้งภำชนะแลว้ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดอีก 2 

คร ัง้หรือลำ้งดว้ยน ้ำไหลและทีล่ำ้งภำชนะตอ้งวำงสูงจำกพื้นไมน้่อยกวำ่ 60 เซนตเิมตร 

 (2.8) เขยีงและมีดตอ้งมีสภำพดีแยกใช้ระหวำ่งเน้ือสตัว์สกุเน้ือสตัว์ดบิและผกัผลไม ้

 (2.10) 

ช้อนสอ้มตะเกียบวำงต ัง้เอำดำ้มขึน้ในภำชนะโปรง่สะอำดหรือวำงเป็นระเบียบในภำชน

ะโปรง่สะอำดและมีกำรปกปิดเก็บสูงจำกพืน้ไมน้่อยกวำ่ 60 เซนตเิมตร 

 (2.11) มูลฝอยและน ้ำเสยีทกุชนิดไดร้บักำรก ำจดัด้วยวธิถีูกหลกัสขุำภบิำล 

 (2.12) 

หอ้งสว้มส ำหรบัผูบ้รโิภคและผูส้มัผสัอำหำรตอ้งสะอำดมีอำ่งลำ้งมือทีใ่ช้กำรไดด้ีและมีส

บูใ่ช้ตลอดเวลำ 

 (2.13) 

ผูส้มัผสัอำหำรแตง่กำยสะอำดสวมเสื้อมีแขนผูป้รุงตอ้ผกูผำ้กนัเป้ือนทีส่ะอำดและสวมห

มวกหรือเนตคลุมผม 

 (2.14) 

ผูส้มัผสัอำหำรตอ้งลำ้งมือใหส้ะอำดกอ่นเตรียมปรุงประกอบและจ ำหน่ำยอำหำรทกุคร ัง้

และตอ้งใช้อุปกรณ์ในกำรหยบิจบัอำหำรทีป่รุงส ำเร็จแลว้ทุกชนิด 

 (2.15) 

ผูส้มัผสัอำหำรทีม่ีบำดแผลทีม่ือตอ้งปกปิดปำกแผลใหม้ดิชิดและหลีกเลีย่งกำรปฏบิตังิำ

นทีม่ีโอกำสสมัผสัอำหำร 

(2.16) 

ผูส้มัผสัอำหำรทีเ่จ็บป่วยดว้ยโรคทีส่ำมำรถตดิตอ่ไปยงัผูบ้รโิภคไดโ้ดยมนี ้ำสะอำดเป็นสื่

อใหห้ยุดปฏบิตังิำนจนกวำ่จะรกัษำใหห้ำยขำด 

 (2.17) 

ปฏบิตักิำรอืน่ใดทีเ่ห็นวำ่เป็นขอ้ก ำหนดดำ้นสุขลกัษณะทีจ่ ำเป็นตำมลกัษณะของกจิกำร

นัน้ๆตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขในเรือ่งตำ่งๆหรืออืน่ๆทีเ่ห็นวำ่เป็นข้

อก ำหนดดำ้นสุขลกัษณะทีจ่ ำเป็นตำมค ำแนะน ำหรือค ำส ั่งของเจำ้พนกังำนสำธำรณสขุห



รือเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 

 

 

 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสำธำรณสขุฯส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่
น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติร/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 วนั 

ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรบัหนงัสือรบัรองกำรแจง้ยืน่ค ำขอแจง้
จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะ
สมอำหำรพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 
ตำรำงเมตรพรอ้มหลกัฐำนทีท่อ้งถิน่ก ำหนด 
(หมำยเหต:ุ (1. 
ระยะใหบ้รกิำรสว่นงำน/หน่วยงำนทีร่บัผดิช
อบใหร้ะบุไปตำมบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นำท ี กองสำธำรณสขุ
ฯ 

ทต.ทุง่น้อย 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หน้ำทีอ่อกใบรบัแจง้ 
(หมำยเหต:ุ (1. 
ระยะเวลำใหบ้รกิำรสว่นงำน/หน่วยงำนทีร่บั
ผดิชอบใหร้ะบุไปตำมบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. 
กฎหมำยก ำหนดตอ้งออกใบรบัแจง้ภำยในว ั
นทีไ่ดร้บัแจง้)) 

30 นำท ี กองสำธำรณสขุ
ฯ 

ทต.ทุง่น้อย 
 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำร 
กรณีกำรแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจำ้หน้ำที่
แจง้ตอ่ผูย้ืน่ค ำขอแจง้แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด ำ
เนินกำรหำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นข

1 ชั่วโมง กองสำธำรณสขุ
ฯ 

ทต.ทุง่น้อย 
 



ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ณะนัน้ใหจ้ดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งและรำ
ยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนยืน่เพิม่เตมิภำยใ
น 7 
วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้โดยใหเ้จำ้หน้ำทีแ่ล
ะผูย้ืน่ค ำขอลงนำมไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมำยเหต:ุ (1. 
ระยะเวลำใหบ้รกิำรสว่นงำน/หน่วยงำนทีร่บั
ผดิชอบใหร้ะบุไปตำมบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. 
หำกผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขหรือไมส่ง่เอกสำรเพิม่เติ
มภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีไ่ดร้บักำรแจง้ทีก่ ำหน
ดในแบบบนัทกึควำมบกพรอ่งใหเ้จำ้พนกังำ
นทอ้งถิน่มีอ ำนำจส ั่งใหก้ำรแจง้ของผูแ้จง้เป็
นอนัสิน้สดุ)) 

    
4) - 

ออกหนงัสือรบัรองกำรแจง้/กำรแจง้เป็นอนั
สิน้สุด 
     1. กรณีออกหนงัสือรบัรองกำรแจง้ 
มีหนงัสือแจง้ใหผู้แ้จง้ทรำบเพือ่มำรบัหนงัสื
อรบัรองกำรแจง้ 
     2. กรณีกำรแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
แจง้ค ำส ั่งใหก้ำรแจง้เป็นอนัสิน้สุดแกผู่แ้จง้
ทรำบพรอ้มแจง้สทิธกิำรอทุธรณ์ 
 
(หมำยเหต:ุ (1. 
ระยะเวลำใหบ้รกิำรสว่นงำน/หน่วยงำนทีร่บั
ผดิชอบใหร้ะบุไปตำมบรบิทของทอ้งถิน่)) 

5 วนั กองสำธำรณสขุ
ฯ 

ทต.ทุง่น้อย 
 

5) - 
ช ำระคำ่ธรรมเนียม 
(กรณีมีค ำส ั่งออกหนงัสือรบัรอง 
กำรแจง้) 
แจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอแจง้มำช ำระคำ่ธรรมเนียม

1 วนั กองสำธำรณสขุ
ฯ 

ทต.ทุง่น้อย 
 



ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ตำมอตัรำและระยะเวลำทีท่อ้งถิน่ก ำหนด 
(สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำ
หำรพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร)  
 
(หมำยเหต:ุ (1. 
ระยะเวลำใหบ้รกิำรสว่นงำน/หน่วยงำนทีร่บั
ผดิชอบใหร้ะบุไปตำมบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. 
กรณีไมช่ ำระตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดจะตอ้ง
เสียคำ่ปรบัเพิม่ขึน้อีกรอ้ยละ 20 
ของจ ำนวนเงนิทีค่ำ้งช ำระ)) 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด) 

- 

5) หลกัฐำนทีแ่สดงกำรเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนิติ - 



ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

 บุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด) 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด) 

- 

7) 
 

เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆตำมทีร่ำชกำรสว่นทอ้งถิ่
นประกำศก ำหนด 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนียมหนงัสือรบักำรแจง้จดัต ัง้สถำน
ทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพื้นทีไ่มเ่
กนิ10 ตำรำงเมตรฉบบัละ 100 บำทตอ่ปี 
 
(หมำยเหต:ุ -) 

- 
 

2) อตัรำคำ่ธรรมเนียมหนงัสือรบักำรแจง้จดัต ัง้สถำน
ทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพื้นทีเ่กิ
น10 ตำรำงเมตรแตไ่มเ่กนิ 50 
ตำรำงเมตรฉบบัละ 200 บำทตอ่ปี 
 
(หมำยเหต:ุ -) 

- 
 

3) อตัรำคำ่ธรรมเนียมหนงัสือรบักำรแจง้จดัต ัง้สถำน
ทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพื้นทีเ่กิ
น 50 ตำรำงเมตรแตไ่มเ่กนิ 100 
ตำรำงเมตรฉบบัละ300 บำทตอ่ปี 

- 
 



ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

(หมำยเหต:ุ -) 
4) อตัรำคำ่ธรรมเนียมหนงัสือรบักำรแจง้จดัต ัง้สถำน

ทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรพื้นทีเ่กิ
น100 ตำรำงเมตรแตไ่มเ่กนิ 200 
ตำรำงเมตรฉบบัละ 500 บำทตอ่ปี 
(หมำยเหต:ุ -) 

- 
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั
บ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสำธำรณสขุฯส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติร 
(หมำยเหต:ุ (เบอร์โทรศพัท์ 056-903478 แฟกซ ์056-903479)) 

2) ศูนย์บรกิำรประชำชนส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 
10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำด ั
บ 

ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 
(หมำยเหต:ุ (เอกสำร/แบบฟอร์มเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อกระบวนงำน:กำรขอหนงัสือรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่

สะสมอำหำรพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนำมยักรมอนำมยักรมอนำมยั 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรท ั่วไป 

พื้นทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุพ.ศ. 

2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 

 

ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน:กำรขอหนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร

และสถำนทีส่ะสมอำหำรพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตำรำงเมตรส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อย 

 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประ

ชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


