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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน  
งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขอใบอนนุญสำตจรัดตรัตั้งสถสำนททที่จสสำหนคู่สำยอสำหสำรและสถสำนททที่สะสมอสำหสำรพมืตั้นททที่

เกริน 200 ตสำรสำงเมตร
หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ สสสำนรักงสำนปลรัด  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. สสานนักงานปลนัด  
   องคค์การบรริหารสส่วนตสาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศนัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
1. หลนักเกณฑค์วริธธีการ
   ผผน้ใดประสงคค์ขอใบอนนุญาตจนัดตนัตั้งสถานทธีที่จสาหนส่ายอาหารหรรือสถานทธีที่สะสมอาหารพรืตั้นทธีที่เกริน 200 ตารางเมตรและมริใชส่
เปป็นการขายของในตลาดตน้องยรืที่นขออนนุญาตตส่อเจน้าพนนักงานทน้องถริที่นหรรือพนนักงานเจน้าหนน้าทธีที่ทธีที่รนับผริดชอบโดยยรืที่นคสาขอตามแบบ
ฟอรค์มทธีที่กฎหมายกสาหนดพรน้อมทนัตั้งเอกสารประกอบการขออนนุญาตตามขน้อกสาหนดของทน้องถริที่นณกลนุส่ม/กอง/ฝป่ายทธีที่รนับผริดชอบ (
ระบนุ)
2. เงรืที่อนไขในการยรืที่นคสาขอ (ตามทธีที่ระบนุไวน้ในขน้อกสาหนดของทน้องถริที่น)
   (1) ผผน้ประกอบการตน้องยรืที่นเอกสารทธีที่ถผกตน้องและครบถน้วน
   (2) สสาเนาใบอนนุญาตหรรือเอกสารหลนักฐานตามกฎหมายอรืที่นทธีที่เกธีที่ยวขน้อง
   (3) สภาพสนุขลนักษณะของสถานประกอบกริจการตน้องถผกตน้องตามหลนักเกณฑค์ (ตามขน้อกสาหนดของทน้องถริที่น)
   (4) ......ระบนุเพริที่มเตริมตามหลนักเกณฑค์วริธธีการและเงรืที่อนไขการขอและการออกใบอนนุญาตและตามแบบทธีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่น
กสาหนดไวน้ในขน้อกสาหนดของทน้องถริที่น....
หมสำยเหตนุ: ขนัตั้นตอนการดสาเนรินงานตามคผส่มรือจะเรริที่มนนับระยะเวลาตนัตั้งแตส่เจน้าหนน้าทธีที่ไดน้รนับเอกสารครบถน้วนตามทธีที่ระบนุไวน้ในคผส่มรือ
ประชาชนเรธียบรน้อยแลน้วและแจน้งผลการพริจารณาภายใน 7 วนันนนับแตส่วนันพริจารณาแลน้วเสรร็จ   

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ผผน้ขอรนับใบอนนุญาตยรืที่นคสาขอรนับใบอนนุญาตจนัดตนัตั้งสถานทธีที่
   จสาหนส่ายอาหารและสถานทธีที่สะสมอาหารพรืตั้นทธีที่เกริน 200 ตารางเมตรพรน้อมหลนักฐานทธีที่
   ทน้องถริที่นกสาหนด     

สสานนักงานปลนัด อบต.โปป่งตาลอง

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตสาบลโปป่งตาลอง อสาเภอปากชส่อง จนังหวนัดนครราชสธีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

210

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ (ตคู่อ) 
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
2. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าหนน้าทธีที่ตรวจสอบความถผกตน้องของคสาขอและความ
   ครบถน้วนของเอกสารหลนักฐานทนันทธี
   กรณธีไมส่ถผกตน้อง/ครบถน้วนเจน้าหนน้าทธีที่แจน้งตส่อผผน้ยรืที่นคสาขอใหน้แกน้ไข/เพริที่มเตริมเพรืที่อดสาเนรินการ
หากไมส่สามารถดสาเนรินการไดน้ในขณะนนัตั้นใหน้จนัดทสาบนันททึกความบกพรส่องและรายการ
เอกสารหรรือหลนักฐานยรืที่นเพริที่มเตริมภายในระยะเวลาทธีที่กสาหนดโดยใหน้เจน้าหนน้าทธีที่และผผน้ยรืที่น
คสาขอลงนามไวน้ในบนันททึกนนัตั้นดน้วย
   หมายเหตต:  หากผผห้ขอใบอนศุญาตไมต่แกห้ไขคกาขอหรรือไมต่สต่งเอกสารเพริที่มเตริมใหห้ครบถห้วน
ตามททที่กกาหนดในแบบบวันทถึกความบกพรต่องใหห้เจห้าหนห้าททที่สต่งครืนคกาขอและเอกสารพรห้อมแจห้ง
เปป็นหนวังสรือถถึงเหตศุแหต่งการครืนดห้วยและแจห้งสริทธริในการอศุทธรณร (อศุทธรณรตามพ.ร.บ. วริธท
ปฏริบวัตริราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
3. การพริจารณา : เจน้าหนน้าทธีที่ตรวจสถานทธีที่ดน้านสนุขลนักษณะ
   กรณธีถผกตน้องตามหลนักเกณฑค์ดน้านสนุขลนักษณะเสนอพริจารณาออกใบอนนุญาต
   กรณธีไมส่ถผกตน้องตามหลนักเกณฑค์ดน้านสนุขลนักษณะแนะนสาใหน้ปรนับปรนุงแกน้ไขดน้านสนุขลนักษณะ
   หมายเหตต: กฎหมายกกาหนดภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วน (ต
ามพ.ร.บ. การสาธารณสศุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริราชการทาง
ปกครอง (ฉบวับททที่ 2) พ.ศ. 2557)
4. การแจน้งคสาสนัที่งออกใบอนนุญาต/คสาสนัที่งไมส่อนนุญาต
    1. กรณธีอนนุญาต
มธีหนนังสรือแจน้งการอนนุญาตแกส่ผผน้ขออนนุญาตทราบเพรืที่อมารนับใบอนนุญาตภายในระยะเวลาทธีที่
ทน้องถริที่นกสาหนดหากพน้นกสาหนดถรือวส่าไมส่ประสงคค์จะรนับใบอนนุญาตเวน้นแตส่จะมธีเหตนุหรรือขน้อ
แกน้ตนัวอนันสมควร   
2. กรณธีไมส่อนนุญาต
แจน้งคสาสนัที่งไมส่ออกใบอนนุญาตจนัดตนัตั้งสถานทธีที่จสาหนส่ายอาหารและสถานทธีที่สะสมอาหารพรืตั้นทธีที่
เกริน 200 ตารางเมตรแกส่ผผน้ขออนนุญาตทราบพรน้อมแจน้งสริทธริในการอนุทธรณค์
    หมายเหตต:  ในกรณทททที่เจห้าพนวักงานทห้องถริที่นไมต่อาจออกใบอนศุญาตหรรือยวังไมต่อาจมทคกาสวัที่ง
ไมต่อนศุญาตไดห้ภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วนใหห้แจห้งการขยายเวลา
ใหห้ผผห้ขออนศุญาตทราบทศุก 7 ววันจนกวต่าจะพริจารณาแลห้วเสรร็จพรห้อมสกาเนาแจห้งสกานวัก ก.พ.ร.
ทราบ
5. ชสาระคส่าธรรมเนธียม (กรณธีมธีคสาสนัที่งอนนุญาต) 
   แจน้งใหน้ผผน้ขออนนุญาตมาชสาระคส่าธรรมเนธียมตามอนัตราและระยะเวลาทธีที่ทน้องถริที่นกสาหนด
   หมายเหตต:  กรณทไมต่ชการะตามระยะเวลาททที่กกาหนดจะตห้องเสทยคต่าปรวับเพริที่มขถึตั้นอทกรห้อยละ 
ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ (ตคู่อ) 
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ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
20 ของจกานวนเงรินททที่คห้างชการะ

ระยะเวลสำ
ในการดสาเนรินการรวม  30  วนัน  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
1. บนัตรประจสาตนัวประชาชนหรรือบนัตรอรืที่นทธีที่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรนัฐ  สสาเนา 1 ชนุด
2. สสาเนาทะเบธียนบน้าน  สสาเนา 1 ชนุด
3. หนนังสรือรนับรองนริตริบนุคคล  ฉบนับจรริง 1 ฉบนับ  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืที่นๆตามทธีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกสาหนด)
4. ใบมอบอสานาจ (ในกรณธีทธีที่มธีการมอบอสานาจ)  ฉบนับจรริง 1 ฉบนับ  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืที่นๆตามทธีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกสาหนด)
5. หลนักฐานทธีที่แสดงการเปป็นผผน้มธีอสานาจลงนามแทนนริตริบนุคคล  ฉบนับจรริง 1 ฉบนับ  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืที่นๆตามทธีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกสาหนด )

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
6. สสาเนาใบอนนุญาตตามกฎหมายอรืที่นทธีที่เกธีที่ยวขน้องเชส่นสสาเนาใบอนนุญาตสริที่งปลผกสรน้างอาคารตามกฎหมายวส่าดน้วยการควบคนุม
อาคารของสถานประกอบการ  สสาเนา 1 ฉบนับ
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืที่นๆตามทธีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกสาหนด)
7. ใบรนับรองแพทยค์ของผผน้ขอรนับใบอนนุญาตผผน้ชส่วยจสาหนส่ายอาหารและผผน้ปรนุงอาหาร  ฉบนับจรริง 1 ฉบนับ  
หมสำยเหตนุ (เอกสารและหลนักฐานอรืที่นๆตามทธีที่ราชการสส่วนทน้องถริที่นประกาศกสาหนด)

คคู่สำธรรมเนทยม
         อนัตราคส่าธรรมเนธียมใบอนนุญาตจนัดตนัตั้งสถานทธีที่จสาหนส่ายอาหารและสถานทธีที่สะสมอาหารพรืตั้นทธีที่เกริน 200 ตารางเมตรฉบนับ
ละไมส่เกริน 3,000 บาทตส่อปป

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทธีที่ระบนุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรืที่อรน้องเรธียนไดน้ทธีที่ 
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1. ทางอรินเทอรค์เนร็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศนัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณธียค์ (444 หมผส่ทธีที่ 4 ตสาบลโปป่งตาลอง อสาเภอปากชส่อง จนังหวนัดนครราชสธีมา 30130)
4. รน้องเรธียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รนับฟฟังความคริดเหร็น (ตนัตั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตสาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มแบบคสาขอรนับใบอนนุญาต/ตส่ออายนุใบอนนุญาต
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การขอใบอนนุญาตจนัดตนัตั้งสถานทธีที่จสาหนส่ายอาหารและสถานทธีที่สะสมอาหารพรืตั้นทธีที่เกริน 200 ตารางเมตร
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมอนามนัยกรมอนามนัยกรมอนามนัย
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทธีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทธีที่เบร็ดเสรร็จใน
หนส่วยเดธียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนนุญาต/ออกใบอนนุญาต/รนับรอง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

  1) พ.ร.บ. การสาธารณสศุข พ.ศ. 2535 และททที่แกห้ไขเพริที่มเตริมพ.ศ. 2550
ระดรับผลกระทบ: บรริการทนัที่วไป
พมืตั้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบนัญญนัตริการสาธารณสนุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  30  วนัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จสานวนเฉลธีที่ยตส่อเดรือน 0
จสานวนคสาขอทธีที่มากทธีที่สนุด 0
จสานวนคสาขอทธีที่นน้อยทธีที่สนุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขอใบอนนุญาตจนัดตนัตั้งสถานทธีที่จสาหนส่ายอาหารและสถานทธีที่สะสมอาหารพรืตั้นทธีที่เกริน 200 
ตารางเมตร

เอกสารฉบนับนธีตั้ดาวนค์โหลดจากเวร็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มรือสสาหรนับประชาชน
Backend.info.go.th
วนันทธีที่เผยแพรส่คผส่มรือ: -
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททที่


