
1/9 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

3) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเทศบาลตําบลทรายขาวมนัสวีสําเนาคูมือ

ประชาชน 30/07/2015 13:19  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการเทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอยดาวจ.จันทบุรี 22180 

โทรศัพท : 039 421 468 website : www.Tbsi.go.th 

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (กองสาธารณสุข) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

 

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐท่ีได

จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ีแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจา

พนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ี

ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาต

ส้ินสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

 

ท้ังน้ีหากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 คร้ัง

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูน้ันหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

 

  2.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกาํหนดของทองถิ่น) 

 

   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

 

  (2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

 

   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวน

ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ

ตออายุใบอนุญาตจัดต้ัง

ตลาดพรอมหลักฐานท่ี

ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะน้ันให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกน้ันดวย 

 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น 

2. หากผูขอตอ

อายุใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไม

สงเอกสารเพ่ิมเติม

ใหครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจงคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม

อนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

มีหนังสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาท่ีทองถิ่นกําหนด

หากพนกําหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําส่ังไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด

แกผูขอตออายุใบอนุญาต

ทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

 
 

บริบทของทองถิ่น 

2. ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถิ่น

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําส่ังไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยาย

เวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 

7 วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตรา

และระยะเวลาท่ีทองถิ่น

กําหนด 

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการสวน
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ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

แทนนิติบุคคล ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวของเชน

สําเนา

ใบอนุญาตส่ิง

ปลูกสรางอาคาร

หรือหลักฐาน

แสดงวาอาคาร

น้ันสามารถใช

ประกอบการได

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

2) 

แผนท่ีโดยสังเขป

แสดงสถานท่ีต้ัง

ตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

3) 

เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถิ่น

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ประกาศกําหนด

เชนใบรับรอง

แพทยของผูขาย

ของและผูชวย

ขายของในตลาด

หรือหลักฐานท่ี

แสดงวาผานการ

อบรมเร่ือง

สุขาภิบาลอาหาร

ตามหลักสูตรท่ี

ทองถิ่นกําหนด

เปนตน 

กําหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอย

ดาวจ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท : 039 421 468  website : www.Tbsi.go.th 

หมายเหต(ุกองสาธารณสุข) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ 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/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
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19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พมิพ 04/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอ

สอยดาวจังหวัดจันทบุรีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


