คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจาหน่ ายสิ นค้ าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ :เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดประสงค์จาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะที่เทศบาลกาหนดเป็ นเขตผ่อนผันให้จาหน่ายสิ นค้าต้องยืน่ คาขอ
ใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองม่วง ตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลหนองม่วง เรื่ อง การจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะพ.ศ. 2542
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลหนองม่วง
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทร. 036431111 ต่อ 104 www.nongmuang.go.th//ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :10 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูข้ อรับยืน่ คาขอรับใบอนุ ญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะพร้อมหลักฐานตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
หนองม่วงเรื่ องการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
พ.ศ. 2542
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

6 วันทาการ

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

ลาดับ
ขั้นตอน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุมตั ิพร้อมเก็บค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
3 วันทาการ

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองม่วง เรื่ อง การจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะพ.ศ. 2542

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) เทศบาลตาบลหนองม่วง อ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170 โทร. 036431111 ต่อ 104 www.nongmuang.go.th/ /
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอศูนย์ดารงธรรมจังหวัดโทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองม่วง เรื่ อง การจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะพ.ศ. 2542
ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองม่วง เรื่ อง การจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อ
ทางสาธารณะพ.ศ.2542
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0

ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน:[สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุ ญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ทต.หนอง
ม่วง จันทรา 14/09/2558 15:29

