คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : มหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1
) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด
ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย
(5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(6) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(7) เมื่อเสร็จสิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลความ
สะอาดจากบริเวณที่จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(8) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองประกาศกาหนด
(9) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
2. ในการจาหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรค
(3) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(4) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเท
รินน้า
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(6) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
(6.1) ต้องสะอาด
(6.2) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(6.3) ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
(6.4) ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
(7) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ ล้างด้วยน้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจัด
(10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือ
เน็ทคลุมผม
(11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
(12) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด
(13)หลักเกณฑ์อื่นๆให้เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตามคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
3. ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและผู้ช่วย
จาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(3) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง
เป็นต้น
(4) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองประกาศกาหนด
(5) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
4. ในการจาหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้
ตกลงในอาหาร
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
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เซนติเมตร

(5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
(6) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐

(7) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
การจาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
(10) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือ
ทางระบายน้าสาธารณะ
(12) หลักเกณฑ์อื่นๆให้เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตามคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ห้ามผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ
หรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(6) โรคคางทูม
(2) อหิวาตกโรค
(7) โรคเรื้อน
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์)
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(4) โรคบิด
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(5) ไข้สุกใส
(10) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทองถนนบุรีรัมย์-สตึก อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
2. แบบคาขออนุญาตออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

https://qrgo.page.link/nuCHK
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 5 ถึง 7 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย
(หมายเหตุ: (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

3 วัน

สานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์))

2)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กฎหมายกาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตามพรบ. การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 มาตรา 56 และพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557)
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ลาดับ
ขั้นตอน
3) การแจ้งผลการพิจารณา
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
หมายเหตุ: ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

5 นาที

กองคลัง
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร. ทราบ

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม
2. ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด พร้อมรับใบอนุญาต
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค้าง
ชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการ
ไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จานวน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
4) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนเจ้าพนักงานท้องถิ่น
สามารถขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
2
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
โทรศัพท์/โทรสาร 044-110700
3
www.buathong.go.th
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต

ชื่อแบบฟอร์ม

ผู้จัดทา
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้เห็นชอบ
(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
ปลัด อบต.บัวทอง
ผู้อนุมัติ

วันทีป่ รับปรุง (ครั้งที่ 1)

(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายก อบต.บัวทอง
15 เมษายน 2563
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