
คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร / หนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ี

จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงมิใช่เป็นการขายของในตลาดตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดย

ยืน่ค  าขอตามแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจง้ ตามเทศบญัญติัเทศบาล

ต าบลหนองม่วง เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. 2542 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลหนองม่วง       
อ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170 
โทร. 036431111 ต่อ 104 www.nongmuang.go.th/ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :10 วนัท าการ 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจง้ยืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพร้อมหลกัฐานเทศบญัญติั
เทศบาลต าบลหนองม่วง เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. 2542 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

เจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจสอบถานท่ีประกอบการเสนอ
ความเห็นต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั 
(หมายเหตุ: -) 

6 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินลงนามอนุมติัพร้อมเก็บค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

3 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ตามอตัราแนบท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหนองม่วง เร่ือง สถานที่

จ าหน่่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพ.ศ. 2542) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลหนองม่วง อ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170 โทร. 036431111 ต่อ 104 www.nongmuang.go.th/ / 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั โทร. 1567 

(หมายเหตุ: -) 
3) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลหนองม่วงอ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครอง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) เทศบัญญติัเทศบาลต าบลหนองม่วงเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2542 
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ทีใ่ห้บริการ:ทอ้งถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหนองม่วง เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ.2542 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหารทต.หนองม่วงจนัทรา 14/09/2558 15:00 
 

 


