
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอตอ่อายใุบอนุญาตจดัต ัง้ตลาด 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน้ กระทรวง ทบวง กรม 

ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจั้ดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหนา้ที ่แต่ตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน กอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ

(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี นับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญ

าต และหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ 

ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

 ทัง้นี้หากมายืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนด 

จะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ 

และกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมตดิต่อกันเกนิกวา่ 2 ครัง้ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสั่งใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

  2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 

  (2) ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

    หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดร้ับเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแ

ลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง เลขที ่999 หมู่ที ่11 ต าบลปลอ้ง 

อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย โทร / โทรสาร 053 – 
954278/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. อปท. 
สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหนา้ทีร่ับผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวันเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาดพรอ้มห

ลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร 

สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่))  

15 นาท ี เทศบาลต าบลบา้นปลอ้
ง อ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ 
และความครบถว้นของเอกสารหลักฐานทันที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแ่จง้ต่อผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการ 
หากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ 

ใหจ้ัดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่
นเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

โดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร 

สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. 
หากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เ

ตมิใหค้รบถว้น 

ตามทีก่ าหนดในแบบบันทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืค า
ขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ย 

และแจง้สทิธใินการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

))  

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลบา้นปลอ้

ง อ าเภอเทงิ 
จังหวัดเชยีงราย 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ 
เสนอพจิารณาออกใบอนุญาต 

     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ 

แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร 
สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2557) 
))  

20 วัน เทศบาลต าบลบา้นปลอ้
ง อ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย 
 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ
าต 

     1. กรณีอนุญาต 

        
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ

าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
หากพน้ก าหนดถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต 

เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอันสมควร 

8 วัน เทศบาลต าบลบา้นปลอ้

ง อ าเภอเทงิ 
จังหวัดเชยีงราย 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
        

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดแกผู่ข้อตอ่
อายใุบอนุญาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร 

สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ 

ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 

ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มส าเนาแจง้ส านัก ก.พ.ร. 
ทราบ))  

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาตต่ออายใุบอนุญาต) 

    

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด  

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร 

สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

จะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 
ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ))  

1 วัน เทศบาลต าบลบา้นปลอ้
ง อ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 

ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 

ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 

ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ส าเนาใบอนุญาตสิง่ปลูกสรา้งอาคาร 

หรอืหลกัฐานแสดงวา่อาคารน ัน้สามารถใชป้ระกอบการไดต้ามกฎ
หมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 

ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

7) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีต่ ัง้ตลาด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 

ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

8) 

 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆ 

ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด เชน่ 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้ายของและผูช้ว่ยขายของในตลาดหรอืหล ั
กฐานทีแ่สดงวา่ ผา่นการอบรมเรือ่งสุขาภบิาลอาหาร 

ตามหลกัสูตรทีท่อ้งถิน่ก าหนด เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมต่ออายุใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาด ฉบบัละไม่เกนิ 
2,000 บาทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง เลขที ่999 หมู่ที ่11 ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย โทร / โทรสาร 053 – 

954278 
(หมายเหต:ุ (ระบุสว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ ชอ่งทางการรอ้งเรยีน))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 



หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

  

2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
  

3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ศักดิส์ทิธิ ์ส าเนาคูม่อืประชาชน 

05/08/2015 11:14 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


