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คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
21/05/2558 09:27
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม!ฮ!องสอน โทร. 053 613008-10 ต!อ 124/ติดต!อดวยตนเอง ณ
หน!วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดใหบริการวันจันทร8ถึงวันศุกร8 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต!เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม!หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ=วิธีการ
ผูใดประสงคAขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองยืน่ ขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรAมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝGายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑA (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร
2) การตรวจสอบ
เอกสาร

3) การพิจารณา

4)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ผูขอรับใบอนุญาตยืน่ คําขอรับใบ
อนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะพรอมหลักฐานทีท่ องถิ่น
กําหนด
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที กรณีไมถูก ตอง/
ครบถวนเจาหนาที่แจงตอผูยืน่ คํา
ขอใหแกไข/เพิ่ม เติมเพื่อดําเนินการ
หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยืน่ คําขอลง
นามไวในบันทึกนัน้ ดวย

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

1 ชั่วโมง

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะกรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑAดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบ อนุญาต กรณีไม
ถูกตองตามหลักเกณฑAดาน
สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

20 วัน

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ แจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพือ่ มา
รับใบ อนุญาตภายในระยะ เวลาที่
ทองถิ่นกําหนดหากพนกําหนดถือวา
ไมประสงคAจะรับใบอนุญาตเวนแตจะ
มีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะแกผูขออนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณA

8 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

หากผูขอใบอนุญาตไม
กอง
สาธารณสุขฯ แกไขคําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่กาํ หนด
ในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาที่
สงคืนคําขอและ
เอกสารพรอมแจงเปMน
หนังสือถึงเหตุแหงการ
คืนดวยและแจงสิทธิใน
การอุทธรณA (อุทธรณA
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
กฎหมายกําหนดภาย ใน
กอง
สาธารณสุขฯ 30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน(ตามพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557

กอง
ในกรณีที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขฯ ทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม
อาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสารถูกตอง
และครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกวาจะพิจารณา
แลวเสร็จพรอมสําเนา
แจงสํานักก.พ.ร. ทราบ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

5)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาต) แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ องถิ่นกําหนด

1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กอง
กรณีไมชําระตามระยะ
สาธารณสุขฯ เวลาทีก่ ําหนดจะตอง
เสียคา ปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คางชําระ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ภาครัฐผูออก
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
2) สําเนาทะเบียนบาน
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

16.

17.

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ จําหนายอาหาร (กรณี
1
1
ฉบับ
เรขายไมตองมีแผนที)่
ใบรับรองแพทยAของผูขอรับใบอนุญาตและผู
1
0
ฉบับ
จําหนายอาหารหรือเอกสารหลักฐานที่แสดง
วาผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
(กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร)
คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งทีใ่ ดโดยปกติฉบับละไมเกิน 500 บาทตอปH
(ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขายฉบับละไมเกิน 50 บาทตอปH
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปMนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน โทร . 053 611236
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4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม!ฮ!องสอน รหัสไปรษณีย8 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
6. ตูรับฟ6งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

18. ตัวอยางแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม!มีแบบฟอร8ม ตัวอย!าง และคู!มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ=
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
ประพันธA สุธรรมมา
ปกรณA จีนาคํา
สมบูรณA ใจเย็น

