
 
 
คูมือสำหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 

 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม 

ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรฐัท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอำนาจหนาที่ แตตองปฏิบัตติามขอกำหนดของทองถ่ิน) 

จะตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ....วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 

1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกจิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมี

คำสั่งไปตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายืน่คำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุยาตสิ้นสุดแลว ตองดำเนินการขอ

อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม  

ทั้งน้ีหากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 

ของจำนวนเงนิที่คางชำระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้น

หยุดดำเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจำนวน 

 

 2. เงื่อนไขในการย่ืนคำขอ (ตามที่ระบุไวในขอบัญญัติทองถิ่น) 

 (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

 

 (2) สำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตองถูกตองตามหลกัเกณฑ (ตามขอบัญญตัิทองถ่ิน) 

 

 (4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 หมายเหตุ: 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

และแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสารครบถวน 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
โทร 081-8779793 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 
16:30 น.  



 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกำหนด 
(หมายเหตุ: 
(ย่ืนคำขออนุญาตไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู))  

15 นาท ี เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
และความครบถวนของเอกสารหลกัฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการ 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิม
เติมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหตุ: 
(หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคำขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมใหค
รบถวน 
ตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาที่สงคนืคำขอและ
เอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย 
และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ชั่วโมง เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
 
 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
แนะนำใหปรับปรุงแกไขดานสุขลกัษณะ 
(หมายเหตุ: (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))))  

20 วัน เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสัง่ไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนญุาตภา
ยในระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนด 
หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตหุรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
        
แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ
การเก็บ และขนสิ่งปฏิกลูแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น 
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน 
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และแจงใหผูย่ืนคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 
ทั้งน้ีหากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 
วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจงก.พ.ร. ทราบทุกครัง้))  

8 วัน เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

5) - 
ชำระคาธรรมเนยีม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตตออายุใบอนญุาต) 
    
ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ทองถิ่นกำ
หนดพรอมรบัใบอนุญาต  
 
(หมายเหตุ: (กรณไีมชำระตามระยะเวลาที่กำหนด 
จะตองเสยีคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงนิที่คางชำระ)))  

1 วัน เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ) 

เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา1 ฉบับ 

เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถามี) เช่ือมโยงจากฐานขอมูลของภาครัฐ) 

เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีไมไดมายื่นคำขอดวยตัวเอง 
ใหย่ืนพรอมแสดงบัตรประชาชนผูไดรับมอบอำนาจ) 

 
 
- 

5) 
 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (-เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กำหนด-  

 
 
- 

6) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวของ เชน สำเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สรางอาคาร หรือหลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กำหนด) 
 

เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

7) 
 

แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถิ่นใหเปนเอกสารห
รือหลักฐานเพ่ิมเตมิ) 

เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

8) 
 

เอกสารและหลักฐานอืน่ ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกำหนด เชน 
ใบรับรองแพทยของผูขายของและผูชวยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่
แสดงวา ผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่ทองถิ่นกำหนด 
เปนตน 
ฉบับจริง 1ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กำหนด) 

เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังนครราชสมีา 

 

คาธรรมเนียม 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไมเกิน  

2,000 บาท ตอป 
(หมายเหตุ (ระบุตามขอกำหนดของทองถิ่น) 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสมีา 30240 โทร 081-8779793 

หรือ http://www.kongrod.go.th 
 

2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) แบบคำขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ : (เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกำหนดของทองถ่ิน) 
 

หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา 
 
1. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน และใหแจงตอผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 
วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 1. 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้ 
 
 

 



เอกสารฉบับนีด้าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมลูการติดตอราชการ 
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