
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ :  เทศบาลต าบลบา้นสาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบา้นสาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง 
       1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
       2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
       3) กฎกระทรวงวา่ดว้ยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
6.    ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป 
7.    พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8.    กฎหมำยบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
       ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 นาที 
9.    ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
6. 10.  ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลต าบลบา้นสาง 
 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 ต่อ 13 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 หมำยเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
                         2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาท่ีทอ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
 
 
 
 
 



12.   หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
        1. หลกัเกณฑ์วธีิกำร 
        ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้งตลาด (ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือ
องคก์รของรัฐท่ีไดจ้ดัตั้งตลาดข้ึนตามอ านาจหนา้ท่ีแต่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) จะตอ้งยืน่ขอ
ต่ออายใุบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วนัก่อนใบอนุญาตส้ิน
อาย ุ(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแลว้ให้
ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนวนัใบอนุญาตส้ินสุดแลว้ตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 
        ทั้งน้ีหากมายืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตแลว้แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด
จะตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระและกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่ 2 คร้ังเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
        2. เง่ือนไขในกำรย่ืนค ำขอ (ตำมทีร่ะบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
        (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
        (2) ตอ้งยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 
        (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
        (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ี
ราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้นตามท่ี
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จ 
 
13.   ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจดัตั้งตลาดพร้อมหลกัฐาน
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 



ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ค าขอและความครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ท่ี
แจง้ต่อผูย้ืน่ค  าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนั้นใหจ้ดัท า
บนัทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย 
 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แกไ้ข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจา้หนา้ท่ีส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตุแห่ง
การคืนดว้ยและแจง้
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วธีิปฏิบติัราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539 
) 

3) การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สุขลกัษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม 



ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

  กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ข
ดา้นสุขลกัษณะ 
 

  บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ี
เอกสารถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วธีิ
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะ
รับใบอนุญาตเวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้
แกต้วัอนัสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจง้ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจดัตั้งตลาดแก่ผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจง้สิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยงัไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัท่ีเอกสาร
ถูกตอ้งและ
ครบถว้นใหแ้จง้การ 



ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

     ขยายเวลาใหผู้ข้อ
อนุญาตทราบทุก 7 
วนัจนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสร็จ
พร้อมส าเนาแจง้
ส านกัก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลา
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะตอ้งเสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงินท่ี
คา้งช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
 
14.    งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

  ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15.    รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 



ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น - 0 1 ฉบบั - 
3) หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐาน
อ่ืนๆตามท่ี
ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน
ประกาศ
ก าหนด) 

4) ใบมอบอ านาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐาน
อ่ืนๆตามท่ี
ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน
ประกาศ
ก าหนด) 

5) หลกัฐานท่ีแสดงการ
เป็นผูมี้อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐาน
อ่ืนๆตามท่ี
ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน
ประกาศ
ก าหนด) 

  
 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม  
ที่ รำยกำรเอกสำร 

ย่ืนเพิม่เติม 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 



ที่ รำยกำรเอกสำร 
ย่ืนเพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

 เช่นส าเนาใบอนุญาต
ส่ิงปลูกสร้างอาคาร
หรือหลกัฐานแสดงวา่
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการไดต้าม
กฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคาร 

    ตามท่ีราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศ
ก าหนด) 

2) แผนท่ีโดยสังเขปแสดง
สถานท่ีตั้งตลาด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศ
ก าหนด) 

3) เอกสารและหลกัฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดเช่นใบรับรอง
แพทยข์องผูข้ายของ
และผูช่้วยขายของใน
ตลาดหรือหลกัฐานท่ี
แสดงวา่ผา่นการอบรม
เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลกัสูตรท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนดเป็นตน้ 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศ
ก าหนด) 

 
16.   ค่ำธรรมเนียม 
        1) ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำดฉบับละไม่เกนิ 2,000 บำทต่อปี 
             ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
             หมำยเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 



17.   ช่องทำงกำรร้องเรียน 
              1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
                    หมำยเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
                         / ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)   
              2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลบา้นสาง  
                   107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง  อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 
 
18.   ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

 1) แบบค าขอแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
  (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
19.  หมำยเหตุ 
         -  

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีพ่มิพ์  
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  


