
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูอ าเภอพปินูจังหวดันครศรีธรรมราชกระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร  

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถิน่หรือองคก์รของรัฐทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาด

ขึน้ตามอ านาจหนา้ทีแ่ตต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ) จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรือ

เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน ..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต ) เมือ่ไดย้ืน่ค า

ขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไม่ตอ่อายุใบอนุญาตและหาก

ผูข้อตอ่อายุใบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค าขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อนวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหม่เสมอืนเป็น

ผูข้ออนุญาตรายใหม่  

 

ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้แตไ่ม่ช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน  

 

  2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น  

 

  (2) ตอ้งยืน่ค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ  

 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์ (ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ) 

 

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ .... 

 

หมายเหตุ : ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ  

 
 

ช่องทางการใหบ้รกิาร  

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน  

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิด
ใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร์ถงึวนั
ศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลา  สว่นทีร่บัผดิชอบ  

1) การตรวจสอบเอกสาร  

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้ม

หลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด  

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน /หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ )) 

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร  

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น

1 ชัว่โมง  - 

 



ล าดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลา  สว่นทีร่บัผดิชอบ  

ของเอกสารหลักฐานทันที  

กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข /

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้

ใหจั้ดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย  

 

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน /หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  

2. หากผูข้อตอ่อายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรือไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้

เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ .ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ .ศ. 2539 

)) 

3) การพจิารณา  

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ  

กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

 

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน /หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  

2. กฎหมายก าหนดภายใน  

30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น  

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ .ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2557) 

)) 

20 วนั - 

 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต /ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแก่ผูข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถือ

วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรือขอ้แกต้ัวอัน

สมควร  

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต  

แจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแก่ผูข้อตอ่

อายุใบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอุทธรณ์  

 

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน /หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 ครัง้ๆ
ละไม่เกนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่

วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง

8 วนั - 

 



ล าดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลา  สว่นทีร่บัผดิชอบ  

ไม่แลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่

ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก .พ.ร. )) 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายุใบอนุญาต ) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด  

 

(หมายเหตุ : (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน /หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่  

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ )) 

1 วนั - 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร  

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน  

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น  

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

5) 

 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งเช่นส าเนาใบอนุญาต

สิง่ปลกูสรา้งอาคารหรอืหลกัฐานแสดงวา่อาคารน ัน้สามารถใช้

ประกอบการไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร  

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

7) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีต่ ัง้ตลาด  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

- 

8) เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถ ิน่ประกาศ - 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร  

 ก าหนดเช่นใบรบัรองแพทยข์องผูข้ายของและผูช้่วยขายของใน

ตลาดหรอืหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมเรือ่งสขุาภบิาลอาหาร

ตามหลกัสตูรทีท่อ้งถ ิน่ก าหนดเป็นตน้  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด ) 

 

คา่ธรรมเนยีม  

ล าดบั  รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ)  

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาดฉบบัละไมเ่กนิ 

2,000 บาทตอ่ปี 

(หมายเหตุ : (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ )) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 
 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร  

ล าดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร  

1) แจง้ผา่นศนูย์รับเรือ่งรอ้งเรียนตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ  

(หมายเหตุ : (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู )) 

2) ศนูย์บรกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ : ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม . 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม . 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์  

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต /ตอ่อายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ : (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ )) 
 

หมายเหตุ  

การแจง้ผลการพจิารณา  

 

 19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร

ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 ครัง้ๆละไม่เกนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่

วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ  

 

 19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ

ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก .พ.ร. ทราบทกุครัง้  

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน :การขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร :กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/ รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 

 

1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ .ศ. 2522 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที่  



2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ .ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ .ศ. 2550 

 

3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาดพ .ศ. 2551 

ระดบัผลกระทบ :บรกิารท่ัวไป  

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่  

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ .ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน : 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน :การขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


