คู่มือสำหรับประชำชน : กำรบอกเลิกกำรดำเนินกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทาง
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นสาคัญ การที่จะอนุญาตให้มีการจาหน่ายสินค้าในพื้นที่ใด จึงต้องพิจารณาโดย
รอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
ตามมาตรา 41 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายบังคับให้ผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือเร่ขาย จะต้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดาเนินกิจการ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 ข้อ 18เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วยตนเอง ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกาหนด ก่อนถึงกาหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกกิจการให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยตนเอง ตามแบบที่
กรุงเทพมหานครกาหนด พร้อมกับเอกสารหลักาานที่ถูกต้องตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้ ก่อนถึงกาหนดเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
หมายเหตุ 1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักาานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักาานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักาาน 3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เวลา 08:00 - 16:00 น.
10400 โทรศัพท์/โทรสาร 023544214/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด)))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1.การตรวจสอบเอกสาร
1.1 .ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.8 พร้อม
เอกสารหลักาาน ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สานักงานเขต ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และเจ้าหน้าที่ลง
รับคา
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักาาน
1.2.1 กรณีเอกสารหลักาานถูกต้องครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการให้ผู้รับ
ใบอนุญาต
1.2.2 กรณีเอกสารหลักาานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันทีและแก้ไขทันที
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
2. การพิจารณาอนุมัติเลิกดาเนินกิจการ
2.1 ตรวจสอบสถานที่ขอเลิกดาเนินกิจการและจัดทา
รายงานเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุมัติเลิกดาเนินกิจการ
2.2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุมัติให้เลิกดาเนิน
กิจการในคาขอ
2.3 เจ้าหน้าที่จาหน่ายทะเบียนใบอนุญาต

ระยะเวลำ
7 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (แสดงบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ )
2) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้านาม ให้
ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) 1.
คำขอบอกเลิกกำรดำเนินกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ
ทำงสำธำรณะ แบบ สณ.8
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2.
ใบอนุญำตเป็นผู้จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
หรือใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรุงเทพมหานคร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 1.
ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี โทรศัพท์: 023544214 2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม.
1555
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัามนตรี
(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) คาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.8
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
การแจ้งขยายผลการพิจารณา
1.ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาคาขอบอกเลิกดาเนินกิจการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นในแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ ก่อนสิ้นกาหนด 7 วัน หรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
2.ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาคาขอให้ผู้รับใบอนุญาตไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม 1.ให้แจ้งขยายผลการ
พิจารณาคาขอให้ผู้รับใบอนุญาตทราบทุก 7 วัน นับจากวันที่รับคาขอ จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการ
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การบอกเลิกการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่
2)พ.ศ.2548
2)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
3)ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดจุดผ่อนผันให้ทาการค้าหาบเร่ – แผงลอย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
4)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

5)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
6)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
7)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การบอกเลิกการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
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