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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
21/05/2558 09:27
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการเทสบาลตาบลทุ่งสะโตก
โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (Fax) 053-029343
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

-

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น)
(1. ระยะเวลา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา
3)

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ

-

หมายเหตุ

ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร

-

หมายเหตุ

ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2.ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

-

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

6/7

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 0
2)
บ้าน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้ง
จาหน่ายอาหาร
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที่)
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและผู้
จาหน่ายอาหาร
หรือเอกสาร
หลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม
หลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณีจาหน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร)

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
หมายเหตุ- 39/1 หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-029341
โทรสาร (Fax) 053-029343

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
19/08/2558
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

