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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ               

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

11. ชองทางการใหบริการ 

          สถานที่ใหบริการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย โทรศัพท 044602345 ตอ 301 , 302 , 333 โทรสาร 044611396   

          ระยะเวลาเปดใหบริการ   วันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     1. หลักเกณฑ วิธีการ 

         ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หมวด  9  วาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ  มาตรา  41  กําหนดไววา  เจาพนักงานทองถิ่นหมายถึง  นายกเทศมนตรี  มีหนาที่ควบคุมดูแล

ที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป  โดยหามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือ

ทางสาธารณะไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนการปกติหรือเร
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ขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  56 และตามมาตรา 42 ใหเจา

พนักงานดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ  กําหนดบริเวณที่หรือทาง

สาธารณะสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด  หรือกําหนดที่

หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิด  บางประเภท  

หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา  และมาตรา  43  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจในการ

ออกขอกําหนดของทองถิ่นเพื่อบังคับใชในการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่ง

เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดออก    เทศบัญญัติเรื่อง  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2540 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ  

ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ พรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 

10 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ 

หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนาม

ไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

หากผูขอใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวน ตามที่

กําหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคําขอ

และเอกสาร พรอม

แจงเปนหนังสือถึงเหตุ

แหงการคืนดวย และ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539) 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

     กรณไีมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

2 - 5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วัน นับแต

วันที่เอกสารถูกตอง

และครบถวน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2557) 

4) การแจงผล 

การพิจารณา 

 

    การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนด

ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 

เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

สมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

จําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ แกผูขออนุญาตทราบ 

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถิ่น ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไม

อาจมีคําสั่งไมอนุญาต

ไดภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่เอกสารถูกตอง

และครบถวน ใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 

วัน จนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ 

พรอมสําเนาแจง

สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 

 

    ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสียคาปรับ
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด  

พรอมรับใบอนุญาต  

จังหวัดบุรีรัมย เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 - 12 วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ  

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐ ผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) รูปถายหนาตรง

ครึ่งตัวไมสวม

หมวก  ไมสวม

แวนตาดํา  ขนาด 

1x1 นิ้ว 

- 2 0 แผน - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม  

ที ่ รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) คําขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการคา

ในที่หรือทาง

- 1 0 ฉบับ  
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สาธารณะ    

2) ใบรับรองแพทย  - 1 0 ฉบับ  

 
16. คาธรรมเนียม 

     อัตราคาธรรมเนียมออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

คาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 

1.จําหนายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินคาในที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ 

     1.1  พื้นที่ประกอบการ   ตั้งแต  5-11  ตร.ม.   

     1.2  พื้นที่ประกอบการ  ตั้งแต  11-20  ตร.ม. 

     1.3  พื้นที่ประกอบการ  ตั้งแต  20  ตร.ม. ขึ้นไป 

2. จําหนายโดยลักษณะการเรขาย  (ลอเลื่อน) 

3.จําหนายโดยลักษณะการต้ัง  วาง  ขายเปนครั้งคราว  (งานเทศกาล,

งานแสดงสินคาและอื่น  ๆ)  ครั้งละ  ไมเกิน  30 วัน 

3.1 พื้นที่ประกอบการ  ตั้งแต  10-20  ตร.ม.  รายละ 

3.2  พื้นที่ประกอบการ  ตั้งแต  21-30  ตร.ม.  รายละ 

3.3  พื้นที่ประกอบการ  ตั้งแต  30  ตร.ม.  ขึ้นไป รายละ 

 

100  บาท/ป 

200  บาท/ป 

300  บาท/ป 

50  บาท/ป 

 

 

100  บาท 

200  บาท 

300 บาท 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563 สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1  ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก   

1) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในที่หรือทางสาธารณะ 

- 

2) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

- 
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