
คูม่อืสําหรบัประชาชน : เทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลลํานารายณ์ เรื�อง สถานที�จําหน่ายอาหารและ
สถานที�สะสมอาหาร พ.ศ.2542 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 
 
 ผูใ้ดประสงคจ์ัดตั +งสถานที-จําหน่ายอาหารหรอืสถานที-สะสมอาหาร พื+นที-เกนิ 200 ตารางเมตร และมใิชเ่ป็นการขายของในตลาด 
ตอ้งยื-นขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ-นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที-ที-รับผดิชอบ โดยยื-นคําขอตามแบบฟอรม์ที-กฎหมายกําหนด 
พรอ้มทั +งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม 
 
เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลลํานารายณ์ เรื-อง สถานที-จําหน่ายอาหารและสถานที-สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 
 
ณ กองสาธารณสขุและสิ-งแวดลอ้ม เทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 
 2. เงื-อนไขในการยื-นคําขอ (ตามที-ระบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น) 
 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื-นเอกสารที-ถกูตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) สําเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื-นที-เกี-ยวขอ้ง 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลลํานารายณ์ เรื-อง 
สถานที-จําหน่ายอาหารและสถานที-สะสมอาหาร พ.ศ. 2542) 
 
   (4) หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที-ราชการสว่นทอ้งถิ-นกาํหนดไวใ้น เทศ
บญัญตัเิทศบาลตําบลลํานารายณ์ เรื-อง สถานที-จําหน่ายอาหารและสถานที-สะสมอาหาร พ.ศ. 2542  
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองสาธารณสขุและสิ-งแวดลอ้ม สาํนักงานเทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบรุ ีโทร. 0-3646-1758-9 โทรสาร. 
0-3663-0655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั +งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 

ข ั5นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยื-นคาํขอรับใบอนุญาตจัดตั +งสถานที-จําหน่าย
อาหารและสถานที-สะสมอาหาร พื+นที-เกนิ 200 ตารางเมตร 
พรอ้มหลักฐานที-ทอ้งถิ-นกําหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที-ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทันท ี
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ที-แจง้ตอ่ผูย้ื-นคําขอให ้
แกไ้ข/เพิ-มเตมิเพื-อดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนั+น ใหจ้ัดทําบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอื

1 ชั-วโมง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 



ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

หลกัฐานยื-นเพิ-มเตมิภายในระยะเวลาที-กําหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที-
และผูย้ื-นคําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั +นดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ-มเตมิใหค้รบถว้น ตามที-กําหนดในแบบบนัทกึความ
บกพรอ่งใหเ้จา้หนา้ที-สง่คนืคําขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 
2542)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที-ตรวจดา้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะนําให ้
ปรับปรงุแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสั-งออกใบอนุญาต/คําสั-งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแก ่  ผูข้ออนุญาตทราบเพื-อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที-ทอ้งถิ-นกําหนด หากพน้กําหนด
ถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจง้คําสั-งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั +งสถานที-จําหน่ายอาหาร
และสถานที-สะสมอาหาร พื+นที-เกนิ 200 ตารางเมตร แกผู่ข้อ
อนุญาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีที-เจา้พนักงานทอ้งถิ-น ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั-งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับ
แตว่นัที-เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้ม
สาํเนาแจง้สาํนัก ก.พ.ร. ทราบ)))  

5 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคีําสั-งอนุญาต) 
    ผูข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาที-
ทอ้งถิ-นกําหนด  
พรอ้มรับใบอนุญาต  
 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชํ่าระตามระยะเวลาที-กําหนด จะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิ-มขึ+นอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที-คา้งชาํระ)))  

5 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ สาํเนา
ใบอนุญาตสิ�งปลกูสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ
อาคารของสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาต ผูช้ว่ยจําหนา่ยอาหารและ
ผูป้รุงอาหาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นท ี�ไมเ่กนิ 10 ตารางเมตร   ฉบบั
ละไมเ่กนิ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

2) อตัราค่าธรรมเนยีมหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�ไมเ่กนิ 10 ตารางเมตร  แตไ่ม่
เกนิ 25 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

3) อตัราค่าธรรมเนยีมหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�เกนิ 25 ตารางเมตร  แต่ไม่
เกนิ 50 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  
 

4) อตัราค่าธรรมเนยีมหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�เกนิ 50 ตารางเมตร  แต่ไม่
เกนิ 200 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

5) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการแจ้งจดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�ประกอบการเกนิ 200 ตาราง
เมตร  แตไ่มเ่กนิ 300 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,200 บาท 
  
 

6) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการแจ้งจดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�ประกอบการเกนิ 300 ตาราง
เมตร  แตไ่มเ่กนิ 400 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 
  
 

7) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการแจ้งจดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�ประกอบการเกนิ 400 ตาราง
เมตร  แตไ่มเ่กนิ 500 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาท 
  
 

8) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการแจ้งจดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�ประกอบการเกนิ 500 ตาราง
เมตร  แตไ่มเ่กนิ 600 ตารางเมตร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,800 บาท 
  
 

9) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการแจ้งจดัต ั5งสถานที�จําหน่าย
อาหารและสถานที�สะสมอาหาร พื5นที�ประกอบการเกนิ 600 ตาราง
เมตรข ึ5นไป  ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,600 บาท 
  
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองสาธารณสขุและสิ-งแวดลอ้ม สาํนักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีโทร. 0-

3646-1758-9 โทรสาร. 0-3663-0655 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: เทศบญัญัตเิทศบาลตําบลลํานารายณ์ เรื-อง สถานที-จําหน่ายอาหารและสถานที-สะสมอาหาร พ.ศ.2542  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวัดลพบรุ ีกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ-น เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ี

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที-เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั-วไป 

พื5นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ-น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลลํานารายณ์ เรื-อง สถานที-จําหน่ายอาหารและ
สถานที-สะสมอาหาร พ.ศ.2542 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี-ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที-มากที-สดุ 0 

 จํานวนคําขอที-นอ้ยที-สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: เทศบญัญัต ิเรื-อง สถานที-จําหน่ายอาหารและสถานที-สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 เทศบาลตําบล
ลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ี14/09/2558 10:29 
 
 

เอกสารฉบับนี+ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที-เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


