คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ(รำยใหม่)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ที่หรือทางสาธารณะหมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
บริเวณที่หรือทางสาธารณะที่ตั้งวางจาหน่ายสินค้า ต้องเป็นที่หรือทางสาธารณะที่ประกาศเป็นจุดผ่อนผันตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
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 ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะระบุชนิดหรือประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่าย และ
สถานที่จะจัดวางสินค้า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ในใบอนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ เพราะการจาหน่ายสินค้าแต่ละประเภท
โดยเฉพาะเรื่องอาหาร น้าดื่ม จะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสิ่งสกปรกได้ง่าย และเกี่ยวพันกับลักษณะ
วิธีการขายประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้า ซึ่งจะมีผลต่อการระบาดของโรคได้ง่ายด้วยและ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภท ลักษณะวิธีการหรือสถานที่จาหน่ายสินค้า ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้จดแจ้งในใบอนุญาตต่อไป ตามมาตรา 41 วรรค 4
ผู้ประสงค์จะจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ตนเอง ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกาหนด พร้อมกับเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในคู่มือนี้ ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล สานักงานเขต ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) ต้องเป็นผู้ค้าตามบัญชีผู้ค้าของสานักงานเขตที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิของผู้ค้า และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่น
คาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และต้องจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอยู่จริงใน
พื้นที่ที่ยื่นคาขอ

3) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์)
(4) โรคบิด
(5) ไข้สุกใส
(6) โรคคางทูม
(7) โรคเรื้อน
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(10) โรคอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกาหนด
4) ต้องผ่านการอบรมการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครรับรอง (กรณีจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
5) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ 1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน 3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่
10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์/โทรสาร 023544214/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1.1 กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
ออกใบรับคาขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
1.2 กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันทีและแก้ไขทันที

2)

(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต และการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ
(หมายเหตุ: (1.พิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 10 วัน 2.การ
ตรวจสอบสถานประกอบการ 20 วัน))

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

30 วัน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) คำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
แบบ สณ. 1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ช่วย
จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

กรุงเทพมหานคร

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
7) เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส
เป็นต้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้ำนำม
ให้ถ่ำยสำเนำเอกสำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 x
1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 60 วันของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วย
จำหน่ำยสินค้ำพร้อมเขียนชื่อ – สกุลของเจ้ำของรูปไว้ด้ำนหลังรูป
ถ่ำยทุกใบ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (จานวน คนละ 3 รูป)
9) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
ตำมแบบ สณ.11 พร้อมผลเอ็กเรย์ปอด และผลกำรตรวจเพำะเชื้อ
ในอุจจำระ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (จานวน คนละ 1 ฉบับ)
10) สำเนำหนังสือรับรองว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรสุขำภิบำลอำหำรที่กรุงเทพมหำนคร
รับรอง ที่ยังไม่สิ้นอำยุ (กรณีกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร)
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (จานวน คนละ 1 ฉบับ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียม100 บำทต่อปี
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร
023544214))
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)
3) 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) คาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.1
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
การแจ้งขยายผลการพิจารณา
1.ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนด 30
วัน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นในแต่ละ
ครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นกาหนด 30 วัน หรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม 1. ให้แจ้งขยายผลการ
พิจารณาคาขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ทุก 7 วัน นับจากวันที่รับคาขอ จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการ
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา
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