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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตเป็ นผู้จาํ หน่ ายสินค้ าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิ นกิ จการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ฉบับที2่ )พ.ศ.2548
2)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการจํ าหน่ายสิ นค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื ่อง กํ าหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ – แผงลอย ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2548

4)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

5)

พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535

6)

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการจํ าหน่ายสินค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551

7)

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการจํ าหน่ายสินค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
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จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ สํานักงาน
เขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิ บาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (โทรศัพท์/โทรสาร ของฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิ บาล สํานักงานเขต 50 เขต)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 กําหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น มีหน้ าที่ควบคุมดูแลที่หรื อทาง
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้ สอยของประชาชนทัว่ ไป ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นหน้ าที่หลักที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนผู้สญ
ั จรไปมาเป็ นสําคัญ การที่จะอนุญาตให้ มีการจําหน่ายสินค้ าในพื ้นที่ใด จึงต้ องพิจารณา
โดยรอบคอบและเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
มาตรา 58 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระสําคัญ ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ข้ อกําหนดของท้ องถิ่น
ข้ อบัญญัตกิ รุ งเทพมหานคร เรื่ อง การจําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้ อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาต บัตร
ประจําตัวผู้รับใบอนุญาต หรื อบัตรประจําตัวผู้ช่วยจําหน่ายสินค้ าสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระสําคัญ ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตจะต้ องยื่นคําขอต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามแบบที่กรุงเทพมหานครกําหนด เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต บัตร
ประจําตัวผู้ได้ รับใบอนุญาต หรื อบัตรประจําตัวผู้ชว่ ยจําหน่ายสินค้ า แล้ วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดในสาระสําคัญ
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ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ ให้ ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้ า
ในที่หรื อทางสาธารณะจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นด้ วยตนเอง ตามแบบพร้ อมกับเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในคูม่ ือ
นี ้
้ ่
ณ ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตที่สถานประกอบกิจการตังอยู
หมายเหตุ 1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว 2.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุ
ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน่
จะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน 3.เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1.การตรวจสอบเอกสาร
1 ชัว่ โมง
1.1 .ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทาง
สาธารณะ แบบ สณ.7
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าที่ลงรับคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาต

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2.การพิจารณาอนุญาต/ไม่ 5 วัน
อนุญาต เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
คําขอตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
ทะเบียนสมรส

สํานักบริหารการ
ทะเบียน
สํานักบริหารการ
ทะเบียน
สํานักบริหารการ
ทะเบียน
สํานักบริหารการ
ทะเบียน

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอรับใบแทน กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเป็ นผู้
จําหน่ายสินค้ าใน
ที่หรื อทาง
สาธารณะ แบบ
สณ.6
ใบอนุญาตเป็ นผู้ กรุงเทพมหานคร
จําหน่ายสินค้ าใน
ที่หรื อทาง
สาธารณะฉบับ
เดิม (กรณี
ใบอนุญาตชํารุด
ในสาระสําคัญ)
3.
รูปถ่าย กรุงเทพมหานคร
หน้ าตรงครึ่งตัว
ไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่นตาดํา
ขนาด 1 x 1.5
นิ ้ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน
60 วันของผู้
ขอรับใบอนุญาต
พร้ อมเขียนชื่อ –
สกุลของเจ้ าของ
รูปไว้ ด้านหลังรูป
ถ่ายทุกใบ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(จํานวน 2 รูป)
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หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนน
เสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7385
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กทม. 1555
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ แบบ สณ.6
-

19. หมายเหตุ
การแจ้ งขยายผลการพิจารณา
1.ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนด 5
วัน ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นในแต่ละ
ครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบ ก่อนสิ ้นกําหนด 5 วัน หรื อตามที่ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
2.ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น พิจารณาคําขอให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาตาม 1.ให้ แจ้ งขยายผล
การพิจารณาคําขอให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตทราบทุก 7 วัน นับจากวันที่รับคําขอ จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็จ พร้ อมทังส่
้ ง
สําเนาการแจ้ งให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครัง้

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
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ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

