
 สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 ระยะเวลาเปดิให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ/พิจารณาอนุญาต 

   1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตาม
อ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..

ระบุ..... วัน กอ่นใบอนุญาตสิ้นอาย ุ(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจา้พนักงานทอ้งถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตกอ่นวัน

ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
         ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนญุาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนด จะต้องเสยีค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 20 

ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
ด าเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

      2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

          (2) ต้องยื่นค าขอกอ่นใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

          (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

          (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้
ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

         หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพจิารณาแลว้เสร็จ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

  

# ขั้นตอน ระยะเวลา 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ทอ้งถิ่นก าหนด 

15 นาที กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน เจ้าหนา้ที่แจ้งต่อผูย้ื่นค าขอใหแ้ก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิม่เติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยให้เจา้หน้าทีแ่ละผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
( หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถว้น ตามที่ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์(อุทธรณต์าม พ.ร.บ. วิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ) 

1 ชั่วโมง กอง
สาธารณสุขฯ 

3 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลกัษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแกไ้ขด้านสุขลักษณะ  
( 1. ระยะเวลาใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 2. 
กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557) ) 

20 วัน กอง
สาธารณสุขฯ 

4 ประเภท -  
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทอ้งถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมเีหตุหรือข้อแก้ตวัอันสมควร 2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนญุาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์  
( 1. ระยะเวลาใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 2. ในกรณี
ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ ) 

8 วัน กอง
สาธารณสุขฯ 

5 ประเภท -  
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ทอ้งถิ่นก าหนด  
( 1. ระยะเวลาใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 2. กรณีไม่
ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ ) 

1 วัน กอง
สาธารณสุขฯ 

  

 ระยะเวลาด าเนินการรวม 

30 วัน 

 การลดขั้นตอน 

-  



 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

   

# ชื่อเอกสาร 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
ขนาดไฟล์
เอกสาร 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน (ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสารยืนยันตัวตน    

2 ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน    

3 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน  
( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ) 

   

4 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน  
( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ) 

   

5 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ) เอกสาร
ยืนยันตัวตน  
( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ) 

   

6 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือหลกัฐาน
แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ส าเนา 1 
ฉบับ) เอกสารเพิ่มเตมิ  
( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ) 

   

7 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ) 

   

8 เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของ
และผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่า ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตามหลกัสูตรที่
ท้องถิ่นก าหนด เป็นต้น (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเตมิ  
( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ) 

 

 

 ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนญุาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี ( ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 

  

 ช่องทางการร้องเรียน 

 

  

 แบบฟอร์ม / ตัวอย่างการกรอก 

 มีข้อมูลแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก อยู่ดา้นล่างสุดครับ 
 

 

 

 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนที่ …………………………………….. 

       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 

จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดงันี้ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล 
 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล 

 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คอื 

 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้ำหน้ำทีก่รอก) 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไม่ครบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไม่ครบ 

     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 
 

 
 

 


