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คู่มือสำหรั บประชำชน: ข้ อบัญญัตอิ งค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลห้ วยเตย เรื่อง กำรจำหน่ ำยสินค้ ำในที่หรื อทำง
สำธำรณะ พ.ศ. 2557
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย เรื่ อง การจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
พ.ศ. 2557
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยเตย เรื ่อง การจาหน่ายสิ นค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2557
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย เรื่ อง การจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2557 07/09/2558 15:59
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตบลห้วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรี ภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้ วยเตยโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตยและนายอาเภอกุดรัง จึงตราข้ อบัญญัติ
ขึ ้นไว้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารการขอ
อนุญาต

5 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

2)

การพิจารณา

พิจารณาคาขออนุญาต

7 วัน

กองคลัง

-

การลงนาม/การอนุญาต

3 วัน

กองคลัง

-

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ

หมำยเหตุ

-
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ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำรหรื อ
พนักงำนองค์กำร
ของรัฐ
เอกสำรที่
เกี่ยวข้ อง

กระทรวงมหำดไท
ย
กระทรวงมหำดไท
ย
กองกำรเจ้ ำหน้ ำที่

1

กองคลัง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) บัญชีอัตรำค่ ำธรรมเนียมท้ ำยข้ อบัญญัติองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลห้ วยเตย
เรื่อง กำรจำหน่ ำยสินค้ ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลำดับที่ รำยกำร
อัตรำค่ ำธรรมเนียม (บำท/ปี )
๑
ใบอนุญำตจำหน่ ำยสินค้ ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
โดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ ำในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ
(๑) สถำนที่ใช้ ประกอบกำรค้ ำ มีพนื ้ ที่ไม่ เกิน ๑๐ ตำรำงเมตร
(๒) สถำนที่ใช้ ประกอบกำรค้ ำ มีพนื ้ ที่เกิน ๑๐ ตำรำงเมตร ขึน้ ไป
๑๐๐
๕๐๐
๒
กำรจำหน่ ำยสินค้ ำในที่หรื อทำงสำธำรณะ
จำหน่ ำยโดยลักษณะกำรเร่ ขำย

หมำยเหตุ
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๕๐
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

10/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

