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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้
ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลก้านเหลือง 
รับผิดชอบในการให้บริการ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1. นายกฤตภาส เกษทองมา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
2. นางสาววราพร พิศชวนชม ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ  

2) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
          ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ีแต่ต้องปฏิบัตติามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่อ
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อายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต
รายใหม่ 
         ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
   

2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้
ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที กอง
สาธารณสุข 
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพื่อด าเนินการหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง กอง
สาธารณสุข/ 
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

20 วัน กอง
สาธารณสุข/ 
จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแกต้ัวอนั
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผูข้อต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน กอง
สาธารณสุข/ 
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 
วันและแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จท้ังนี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้งก.พ.ร. ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ัง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน งานจัดเก็บ
และพัฒนา
รายได้/กอง
คลัง 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

4) ใบมอบอ านาจ (ในกรณี
ท่ีมีการมอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่น
ส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคารหรือหลักฐาน
แสดงว่าอาคารนั้นสามารถ
ใช้ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

2) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถาน
ท่ีตั้งตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

3) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดเช่น

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่น
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขาย
ของและผู้ช่วยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานท่ีแสดง
ว่าผ่านการอบรมเร่ือง
สุขาภิบาลอาหารตาม
หลักสูตรท่ีท้องถิ่นก าหนด
เป็นต้น 

ประกาศก าหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกนิ 2,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหต ุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ 0-4321-0750 

(www.tessabankanluang.go.th) 
หมายเหต-ุ 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

19. หมายเหต ุ
การแจ้งผลการพิจารณา 
  

 19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและแจง้ให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จ 
 

 19.2 ในกรณท่ีีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนค าขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกคร้ัง 
 

วันที่พิมพ์ 02/09/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

(Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวง

น้อย จังหวัดขอนแก่น สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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