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คูม่อืส ำหรับประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจ ำหนำ่ยสนิคำ้ในทีห่รอืทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง : กระทรวงสำธำรณสุข 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ อบต.บุกระสัง ณัฐมณฑ์ ส ำเนำคู่มือประชำชน 

22/07/2015 01:37  
11. ชอ่งทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 
โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ – 

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินคำ้ในที่หรือทำงสำธำรณะ จะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ภำยใน 30 วัน ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ (ใบอนุญำตมีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญำต) เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับเสีย
ค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะมีค ำสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต และหำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ได้มำ
ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนวันใบอนุญำตสิ้นสุดแล้ว ต้องด ำเนินกำรขออนุญำตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญำตรำยใหม่ 
   ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้ว แต่ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องเสียค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ และกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ำ 2 ครั้ง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้
ผู้นั้นหยุดด ำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบจ ำนวน 
   2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
     (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     (2) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
หมำยเหตุ: ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 

13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอต่อ
อำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่
หรือทำงสำธำรณะ พร้อม
หลักฐำนที่ท้องถิ่นก ำหนด 
 

15 นำที องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของค ำขอ และควำมครบถ้วน
ของเอกสำรหลักฐำนทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด ำเนินกำร 
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท ำบันทึกควำม
บกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือ
หลักฐำนยื่นเพิ่มเติมภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด โดยให้
เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลงนำม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

3) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำน
สุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
ด้ำนสุขลักษณะ เสนอพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต 
     กรณีไม่ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ 
แนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน
สุขลักษณะ 

20 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

4) กำรพิจำรณำ 
 

กำรแจ้งค ำสั่งออกใบอนุญำต/
ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำต 
    1. กรณีอนุญำต 
        มีหนังสือแจ้งกำร
อนุญำตแก่ผู้ขออนุญำตทรำบเพ่ือ
มำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ
ที่ท้องถิ่นก ำหนด หำกพ้นก ำหนด
ถือว่ำไม่ประสงค์จะรับใบอนุญำต 
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
   2. กรณีไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ

8 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ใบอนุญำต 
        แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตให้
ต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำ
ในที่หรือทำงสำธำรณะแก่ผู้ขอต่อ
อำยุใบอนุญำตทรำบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในกำรอุทธรณ์ 

5) กำรพิจำรณำ 
 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค ำสั่ง
อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด  

1 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม   30 วัน 
 

14.  งำนบรกิำรนี ้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิัติรำชกำรมำแลว้  
  - ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน - 
 

15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) แผนที่สังเขปแสดง
ที่ต้ังจ ำหน่ำยสินค้ำ 
(กรณีเร่ขำยไม่ต้องมี
แผนที่) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและหลักฐำน
อ่ืนๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญำต และ
ผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำร 
หรือเอกสำรหลักฐำน
ที่แสดงว่ำผำ่นกำร
อบรมหลักสูตรสุขภิ
บำลอำหำร (กรณี

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและหลักฐำน
อ่ืนๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนด) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

จ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทอำหำร) 

16. คำ่ธรรมเนยีม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี  
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย  ฉบับละไม่เกิน 50 บำทต่อปี 
ค่ำธรรมเนียม - บำท 
หมำยเหตุ (ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น)   
 
 
 
 

 

17.  ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210  

โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th 
หมำยเหตุ - 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18.  ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก  
1) แบบค ำขอใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

(เอกสำร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
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แบบค ำขอรับใบอนุญำต /ตอ่อำยใุบอนุญำต  
ประกอบกิจกำร .......................................................................... 

 
   
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้ำพเจ้ำ ………………………………………..อำยุ……………….. ปี  สัญชำติ 
……………………………..…….……. 
โดย ......................................................................................................................ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล  
ปรำกฏตำม ...........................................................................................................................................................  
อยู่บ้ำนเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน 
………………….…………….….. 
แขวง/ต ำบล ………………………. เขต/อ ำเภอ ………..………..……… เทศบำล/อบต .
…………….….………………………. 
จังหวัด ………………………… หมำยเลขโทรศัพท์ 
……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว …………..………….. (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 

 ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผล  กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่จ ำเป็น 

 ใบมอบอ ำนำจ )ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ(  

 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 

 เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด คือ 
 1........................................................................................... ( 
 2.......................................................................................... ( 

 
 ขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

ค ำขอเลขที่ ............/.......... 

)เจ้ำหน้ำที่กรอก(  
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      (ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญำต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นของเจำ้หนำ้ที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนญุำต /ตอ่อำยใุบอนุญำต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  

ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน  ครบ 

     ไม่ครบ 
     1........................ (............................................................. 
     2.....................................................................................( 
     3..................................................................................... ( 
 
     )ลงชื่อ (……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต ำแหน่ง ............................................... 
 
 
 

สว่นของผู้ขอรับใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอรับใบอนญุำต /ตอ่อำยใุบอนุญำต  

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่  ....................เดือน ......................พ.ศ.................... .  

ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน  ครบ 

     ไม่ครบ 
     1........................ (............................................................. 
     2.....................................................................................( 
     3..................................................................................... ( 
 
     )ลงชื่อ ( ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
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                                                     ต ำแหน่ง ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 

วนัที่พมิพ ์ 17/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท ำโดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง 

อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
สถ.มท. 

อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 

 


