คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้า
ลงมาบนผิวจราจร
(3) แผงสาหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องมีสภาพดี แข็งแรง พื้นของแผงและชั้นที่วางอาหาร และภาชนะทา
ด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย ไม่ดูดซึมน้าและอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทาการค้าและหลังจากเลิกทาการค้าแล้ว
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(6) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง กาหนด
(7) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขายรวมถึงการตอก
ตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(8) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(9) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาการโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญแก่ผู้อื่น
(10) ห้ามนารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจาหน่ายสินค้า
(11) หลังจากเลิกทาการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณ ที่อนุญาตให้แล้วเสร็จ
โดยไม่ชักช้า

(12) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-701252 ต่อ
15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

1 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

ลำดับ

3)

4)

ขั้นตอน
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

20 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

8 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

ข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

5)

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2.ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ลำดับ

3)

4)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจำหน่ำยอำหำร (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนที่)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต และผู้จำหน่ำยอำหำร หรือ
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร
(กรณีจำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
(ก) จำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใดโดย
ปกติ ฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี
(ข) จำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย ฉบับละไม่เกิน 50 บำท
ต่อปี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ลำดับ

2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง เลขที่ 539 หมู่ที่ 1 ตาบล
กาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 /โทรศัพท์ 074-701252 ต่อ 15/ โทรสาร 074-701252 ต่อ 19 /
WWW.kamphaeng.go.th / E-mail: kam-phaeng@Hotmail.com))
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

