
คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตรและ
มิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงท้ังนี้ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
สามารถดําเนินกิจการไดทันทีหลังจากย่ืนคําขอโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการแจง
ตามขอกําหนดของทองถิ่นณกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 222 หมู 12 ถ.สายกลางต.เวียงอ.เชียงของจ.เชียงราย 
57140 โทร. 053-791171 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอแจงจัดต้ังสถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 ตาราง
เมตรพรอมหลักฐานท่ีทองถิ่นกําหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีออกใบรับแจง 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจงไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคําขอแจง
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงโดยให
เจาหนาท่ีและผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

4) - 
ออกหนังสือรับรองการแจง/การแจงเปนอันส้ินสุด 
     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจง 

5 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
มีหนังสือแจงใหผูแจงทราบเพื่อมารับหนังสือรับรองการแจง 
     2. กรณีการแจงเปนอันส้ินสุด 
แจงคําส่ังใหการแจงเปนอันส้ินสุดแกผูแจงทราบพรอมแจงสิทธิ
การอุทธรณ 
 
(หมายเหตุ: -) 

 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังออกหนังสือรับรอง 
การแจง) 
แจงใหผูย่ืนคําขอแจงมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถิ่นกําหนด (สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร)  
 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอํานาจ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

2) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 10 ตารางเมตรแตไมเกิน 25 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

3) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 25 ตารางเมตรแตไมเกิน 50 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

4) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 50 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 150 บาท 
 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
 

5) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตรแตไมเกิน 200 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

6) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

7) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรแตไมเกิน 300 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของโทร. 053-791171 ตอ 24 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 200 ตาราง
เมตร 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขอหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไมเกิน 
200 ตารางเมตรเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


