
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสม

อำหำร พืนทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.ผู้ขออนญุายื่นค าขออนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พร้อมเอกสาร 

 

2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจพ้ืนที่ และสถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ 

 

3.เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนญุาต 

 

4.ผู้ขออนญุาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

 

5. อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่ก าหนด ( ข้อบญัญัติสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร) 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.

เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 ถึง 10 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขออนุญาตยนืค าขออนุญาตพร้อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ถึง 5 นาที - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจพ้ืนที่และสถาน

ที่ตั้งประกอบกิจการ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ถึง 3 วัน - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินพิจารณาออกใบอนญุาต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ถึง 30 นาท ี - 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ช าระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ถึง 30 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตร

ประจ ำตัวประชำชนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็น นิติ
บุคคล) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบและ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

รูปถ่ำยหน้ำตรงคร่ึ งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตำด ำของเจ้ำของ

กิจกำร ขนำด 1*1 นิ้ว  จ ำนวน 2  รูป 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำม ข้อบัญญัติว่ำด้วยสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรและสะสมอำหำร ก ำหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรม/ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข ์ต.แม่พริก 

(หมายเหต:ุ -)  
2) จดหมาย ถึง อบต.แม่พริก 104 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 

(หมายเหต:ุ -)  
3) www.maeprik.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/maeprikorg/ 

(หมายเหต:ุ -)  
5) สายด่วนผู้บริหาร นายก 0819922605 ปลัด อบต. 0819609882  อบต.แม่พริก 053786368 

(หมายเหต:ุ -)  
6) กล่องความคิดเหน็ ณ อบต.แม่พริก 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

8) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

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

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 



ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขออนุญาตจัดตั้งที่สะสมอาหารฯ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบค าขอรับรองการแจง้ฯ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบค าขอรับรองการแจง้ฯ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนญุาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามยั กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้ำงอิงของคู่มอืประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 13/08/2558 10:21 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 


