
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานที่

สะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงรายกระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตรและ

มใิชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่เพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้ทัง้นีผู้ข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้

สามารถด าเนนิกจิการไดท้นัทหีลงัจากยืน่ค าขอโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้

ตามเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลแมจ่ันเรือ่งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพ .ศ.2543 

 

 

 2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น  

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลแมจั่น  

เลขที ่555 หมูท่ี ่4 ถนนพหลโยธนิต าบลแมจ่ันอ าเภอแมจ่ัน
จังหวดัเชยีงราย 57110 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :1 ถงึ 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับหนังสอืรับรองการแจง้ยืน่ค าขอแจง้จัดตัง้สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง

เมตรพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลแม่
จัน )) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันจังหวดั
เชยีงราย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีอ่อกใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลแม่
จัน )) 

30 นาท ี เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอแจง้

แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้น

ขณะนัน้ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายใน 7 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้โดยให ้

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย  
 

(หมายเหต:ุ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลแม่

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันจังหวดั
เชยีงราย 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จัน )) 
4) การพจิารณา 

ออกหนังสอืรับรองการแจง้/การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 

     1. กรณีออกหนังสอืรับรองการแจง้ 
มหีนังสอืแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบเพือ่มารับหนังสอืรับรองการแจง้  

     2. กรณีการแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 

แจง้ค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้สดุแกผู่แ้จง้ทราบพรอ้มแจง้สทิธิ
การอทุธรณ์ 

 
(หมายเหต:ุ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลแม่
จัน )) 

1 ถงึ 7 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่ออกหนังสอืรับรองการแจง้) 

ผูย้ืน่ค าขอแจง้มาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถิน่ก าหนด (สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร

พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร) พรอ้มรับหนังสอืรับรองการแจง้ 

 
(หมายเหต:ุ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลแม่
จัน )) 

1 ถงึ 5 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการเปลีย่นชือ่สกลุ  
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

ส าเนาสญัญาเชา่หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานประกอบการ  

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

รูปถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาขนาด 1 นิว้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ย

อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามเอกสารแนบทา้ยบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีม)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลแมจ่ัน 

(หมายเหต:ุ (1. อนิเตอรเ์น็ต (http://www.maechan.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์ 0-5377-1369-70, 0-5377-2154 

3. ทางไปรษณีย ์(555 หมูท่ี ่4 ต าบลแมจั่นอ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงราย 57110) 
4. ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลแมจ่ัน 

5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่เทศบาลต าบลแมจ่ัน) 

7. ตูป้ณ.77 

)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งทัว่ไป 

(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบค าขอใบอนุญาต/หนังสอืรับรองการแจง้ 

(หมายเหต:ุ -) 

3) อตัราคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น /หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอ
จะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละ

ทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตาราง

เมตร 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอหนังสอืรับรองการแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 

200 ตารางเมตรเทศบาลต าบลแมจ่ัน 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


