
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การบอกเลกิการด าเนนิกจิการจ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ก าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ มหีนา้ทีค่วบคมุดแูลทีห่รอืทางสาธารณะ 

เพือ่ประโยชนใ์ชส้อยของประชาชนทัว่ไป ซึง่ถอืไดว้า่เป็นหนา้ทีห่ลกัทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งรักษาผลประโยชนข์อง

ประชาชนผูส้ญัจรไปมาเป็นส าคญั การทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารจ าหน่ายสนิคา้ในพืน้ทีใ่ด จงึตอ้งพจิารณาโดยรอบคอบและเป็น

ประโยชนแ์กป่ระชาชนโดยสว่นรวม 

 

ตามมาตรา 41 วรรค 2 แหง่พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 กฎหมายบงัคบัใหผู้จ้ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง

สาธารณะ ไมว่า่จะเป็นการจ าหน่ายโดยลกัษณะวธิกีารจัดวางสินคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดเป็นปกต ิหรอืเร่ขาย จะตอ้งขออนุญาตตอ่เจา้

พนักงานทอ้งถิน่กอ่นด าเนนิกจิการ 

 

ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ พ .ศ. 2545 ขอ้ 18เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผู ้

จ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะไมป่ระสงคจ์ะประกอบกิจการอกีตอ่ไป ใหย้ืน่ค าขอบอกเลกิการด าเนนิกจิการตอ่เจา้

พนักงานทอ้งถิน่ดว้ยตนเอง ตามแบบทีก่รุงเทพมหานครก าหนด กอ่นถงึก าหนดเสยีคา่ธรรมเนยีมครัง้ตอ่ไป  

 

 

 

 ผูรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะเลกิกจิการใหย้ืน่ค าขอบอกเลกิการด าเนนิกจิการตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดว้ยตนเอง ตามแบ บที่

กรุงเทพมหานครก าหนด พรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานทีถ่กูตอ้งตามรายการทีร่ะบใุนคูม่อืนี ้กอ่นถงึก าหนดเสยีคา่ธรรมเนยีมครัง้

ตอ่ไป 

 

ณ ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขต ทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่  

 

หมายเหต ุ1.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้ยืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่น่ันจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 

ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร(์ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
ก าหนด)))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1.การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 .ผูรั้บใบอนุญาตยืน่ค าขอบอกเลกิการด าเนนิกจิการจ าหน่าย
สนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ แบบ สณ.8 พรอ้มเอกสารหลกัฐาน  

ณ ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขต ทีส่ถาน
ประกอบการตัง้อยู ่และเจา้หนา้ทีล่งรับค า  

 
      1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน  

        1.2.1 กรณีเอกสารหลกัฐานถกูตอ้งครบถว้น ใหเ้จา้หนา้ที่

ออกใบรับค าขอบอกเลกิการด าเนนิกจิการใหผู้รั้บใบอนุญาต  
        1.2.2 กรณีเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งไมค่รบถว้น 

เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบทนัทแีละแกไ้ขทนัที  
 

(หมายเหต:ุ -)  

สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 
2. การพจิารณาอนุมัตเิลกิด าเนนิกจิการ 

      2.1 ตรวจสอบสถานทีข่อเลกิด าเนนิกจิการและจัดท า
รายงานเสนอเจา้พนักงานทอ้งถิน่อนุมัตเิลกิด าเนนิกจิการ  

      2.2 เจา้พนักงานทอ้งถิน่ลงนามอนุมัตใิหเ้ลกิด าเนนิกจิการ

ในค าขอ 
      2.3 เจา้หนา้ทีจ่ าหน่ายทะเบยีนใบอนุญาต 

 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ
สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของ

ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชือ่ตวั ชือ่สกลุ ค าน าหนา้นาม ให ้

ถา่ยเอกสารพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

1. ค าขอบอกเลกิการด าเนนิกจิการจ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอื

ทางสาธารณะ แบบ สณ.8 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

5) 

 

2. ใบอนุญาตเป็นผูจ้ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

หรอืใบแทนใบอนุญาตเป็นผูจ้ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 

กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอบอกเลกิการด าเนนิกจิการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ แบบ สณ .8 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

การแจง้ขยายผลการพจิารณา 

 
1.ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ พจิารณาค าขอบอกเลกิด าเนนิกจิการไมแ่ลว้เสร็จภายใน 7 วนั ใหข้ยายเวลา

ออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนั แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นในแตล่ะครัง้ใหผู้ข้ออนุญาต
ทราบ กอ่นสิน้ก าหนด 7 วนั หรอืตามทีข่ยายเวลาไวแ้ลว้นัน้ แลว้แตก่รณี  

 

2.ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ พจิารณาค าขอใหผู้รั้บใบอนุญาตไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตาม 1.ใหแ้จง้ขยายผลการ
พจิารณาค าขอใหผู้รั้บใบอนุญาตทราบทกุ 7 วนั นับจากวนัทีรั่บค าขอ จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มทัง้สง่ส าเนาการ แจง้ให ้

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทกุครัง้  
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การบอกเลกิการด าเนนิกจิการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมส าหรับการด าเนนิกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ (ฉบบัที2่)

พ.ศ.2548  

  
2)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ พ .ศ. 2545  

  
3)ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดจดุผอ่นผันใหท้ าการคา้หาบเร่ – แผงลอย ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2548  

  
4)พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  

  

5)พระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ .ศ. 2535  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



  

6)ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551  
  

7)ระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ พ .ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การบอกเลกิการด าเนนิกจิการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ส านักงานเขตทววีฒันา 

สวีกิา 20/07/2015 14:01 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


