
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่            
ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบำลต ำบลขุยอ ำเภอล ำทะเมนชัยจังหวัดนครรำชสีมำกระทรวงมหำดไทย 
กระทรวง  :  กระทรวงมหำดไทย 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดไม่เกิน 200 ตารางเมตรและ
มิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน โทรศัพท์ 0-
4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ       
 www.khui.go.th 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (บริการไม่พักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นาท ี
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้มีความประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรให้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐานเมื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือไว้เป็น
หลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งไว้ชั่วคราวใน
ระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบทีีีก าหนด
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
หนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่
รับแจ้งในกรณีการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบุรณ์ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วใบแจ้งนั้นครบถ้วน
ถูกต้องก็จะออกใบรับแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งและผู้แจ้งต้องช าระค่าธรรมเนียมในวันที่มารับ
หนังสือรับรองการแจ้ง 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ  - ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

ตำมที่เทศบำลต ำบลขุยก ำหนด 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ -  ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) พื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน 10 ตำรำงเมตรฉบับละ 10๐ บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

2) พื้นที่ประกอบกำรตั้งแต่ 11-25 ตำรำงเมตรฉบับละ 200 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

3) พื้นที่ประกอบกำรตั้งแต่ 26-50 ตำรำงเมตรฉบับละ 300 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

4) พื้นที่ประกอบกำรตั้งแต่ 51-100 ตำรำงเมตรฉบับละ 400 บำท ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมายเหตุ: -)  

5) พื้นที่ประกอบกำรตั้งแต่ 101-200 ตำรำงเมตรฉบับละ 500 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลขุยอ าเภอล าทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ 0-4400 9818  
โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -) 

 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 25๖๐ 

  2)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุยเรื่องตลาดสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ :  
1)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 30.0 
 
 

 


