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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 

200 ตารางเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง

เมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

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 การขอตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่

เกิน 200 ตารางเมตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมือง

บุรีรัมย /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 301 , 302 , 333 โทรศัพท 044611396) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

         1.หลักเกณฑ 

           ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หมวด  8  วาดวยตลาด  สถานที่จําหนายอาหาร  และสถานที่

สะสมอาหาร  มาตรา  38  กําหนดไววา  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น ตามมาตรา  56  และผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  หรือใน

สถานที่สะสมอาหารตามมาตรา  38  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นตาม

มาตรา  40  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต  ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เรื่อง  

สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  พ.ศ. 2540  เพื่อใหผูประกอบการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสม

อาหารที่มีพื้นที่เกิน  200  ตร.ม.ตองขออนุญาต 

      2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

            (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน  

    (2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

            (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตอ

อายใุบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  

พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 

 

10 นาที 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ 

1 ชั่วโมง 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

หากผูขอใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวน ตามที่กําหนด

ในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาที่

สงคืนคําขอและเอกสาร 
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ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนาม

ไวในบันทึกนั้นดวย 

พรอมแจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวย และ

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

(อุทธรณตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

     กรณไีมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

2 – 5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กฎหมายกําหนดภายใน 

30 วัน นับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 

การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2557) 

4) การแจงผล 

การพิจารณา 

 

    การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนด

ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 

เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

สมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

ในกรณีที่เจาพนักงาน

ทองถิ่น ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ

มีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วัน นับแต

วันที่เอกสารถูกตองและ

ครบถวน ใหแจงการ

ขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จ พรอมสําเนาแจง

สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 
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ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อายใุบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

 ตารางเมตร แกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิ

ในการอุทธรณ 

5) - 

 

    ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด  

พรอมรับใบอนุญาต  

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

14. ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 - 12 วัน 

 

15. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

0 1 ฉบับ - 

2) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการสวน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด ) 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (ถามี) 

4) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอตอ

ใบอนุญาตจัดต้ัง

สถานที่จําหนาย

อาหารและ

สถานที่สะสม

อาหาร 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขอรับ

ใบอนุญาต ผูชวย

จําหนายอาหาร

และผูปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด ) 

3) 

รูปถาย ขนาด 

1x1 นิ้ว 

- 2 0 ฉบับ (หนาตรงครึ่งตัว

ไมสวมหมวก ไม

สวมแวนตาดํา) 
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17. คาธรรมเนียม 

1) พื้นท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 400 ตารางเมตร (ตอป) 

 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)   

2) พื้นท่ีประกอบกิจการเกิน  400 ตารางเมตร ขึ้นไป (ตอป) 

 คาธรรมเนียม 2,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

18. 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 www.buriramcity.go.th) 

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) 

 

19. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดต้ังสถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร 

- 

2) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

- 

 

  



 
 

คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 283 

 



 
 

คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 284 

 

 


