
คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ๑. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๓.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

                 1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

   2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

   3) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

           ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
๙. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ณัฐชัย สําเนาคูมือประชาชน 

28/07/2015 13:34  
 

๑๑. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

 30270 โทรศัพท/โทรสาร 044-300 674 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ – 

 
 
 
 
 



๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑ วิธีการ ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม 
ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ทองถ่ิน) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..7... วัน 
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบ 
กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไม
ไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขอ
อนุญาตรายใหม ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
กําหนด จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ และกรณีท่ีผูประกอบการคาง
ชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการ ไวได
จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
   2.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
      หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน
ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลว
เสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

15 นาที องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอ และความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันทีกรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/

เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม

สามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ให

จัดทําบันทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนาม

ไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 



ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

20 วัน องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

4) - 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู

ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

8 วัน องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

5) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

1 วัน องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 
  ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 
 

14.  งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
   ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ - 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) - 1 1 ฉบับ - 

5) 
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน 

สําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสรางอาคาร หรือหลักฐาน

แสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ - 

2) แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด - 1 1 ฉบับ - 

3) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศกําหนด เชน ใบรับรองแพทยของ

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดหรือหลักฐาน

ท่ีแสดงวา ผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 

ตามหลักสูตรท่ีทองถ่ินกําหนด เปนตน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

 คาธรรมเนียม 2,000 บาท 

 หมายเหตุ -   



17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-300 674 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / 

www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.  แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 

   

       เขียนท่ี …………………………………….. 

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

 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 

จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 

 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 

              ( ………………………………. ) 

 

 

 

 

คาํขอเลขท่ี ........../............ 

(เจา้หนา้ท่ีกรอก) 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 

 

     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 

                                                     ตําแหนง ............................................... 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 

 

     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 

                                                     ตําแหนง ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
19. หมายเหตุ 

 
 

วันท่ีพิมพ 04/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 


