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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

 
3) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/08/2015 15:23 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองรี เลขท่ี ๑๑๑ หมูท่ี ๒ ตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐ หมายเลขโทรศัพท ๐๓๔-๖๔๖๑๖๕ / ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้ง
ตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ีแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถ่ิน ) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือ
ไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุ
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ใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขอ
อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึน
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน  
  2.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
  (2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพ่ิมเติม
ใหครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาท่ีสงคืนคํา
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

8 วัน เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แกผูขอตออายุใบอนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ 
 
 

บริบทของทองถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหขยาย
เวลาออกไปไดอีก
ไมเกิน 2 ครั้งๆละ
ไมเกิน 15 วันและ
แจงใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วัน
นับแตวันท่ี
พิจารณาแลวเสร็จ
ท้ังนี้หากเจา
พนักงานทองถ่ิน
พิจารณายังไมแลว
เสร็จใหแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคํา
ขอทราบถึงเหตุ
แหงความลาชาทุก 
7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
ก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน เทศบาลตําบล
หนองรีอําเภอบอ
พลอยจังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีคาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของเชน
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด) 

2) 

แผนท่ีโดยสังเขป
แสดงสถานท่ีตั้ง
ตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด) 

3) 

เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด
เชนใบรับรอง
แพทยของผูขาย
ของและผูชวย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานท่ี
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรท่ี
ทองถ่ินกําหนด
เปนตน 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ 

หมายเหตุ(ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบชองทางการรองเรียน) 
2) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลตําบลหนองรีเลขท่ี๑๑๑หมูท่ี๒ตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัด

กาญจนบุรี๗๑๒๒๐หมายเลขโทรศัพท๐๓๔-๖๔๖๑๖๕ 
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน ) 
 

 
19. หมายเหตุ 
การแจงผลการพิจารณา 
 
 19.1 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและครบถวนใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆละไมเกิน 15 วันและแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 
วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 19.2 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนาแจงก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 


