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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตัง้ตลำด 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
3) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 20/05/2558 14:45  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ  ติดต่อด้วยตนเอง ณ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โทร. 035-440591 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ทีรั่บผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการสว่นท้องถ่ินหรือองค์กร
ของรัฐท่ีได้จดัตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าท่ีแตต้่องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการ
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ขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
    (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการ     
สว่นท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้       
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตจดัตัง้
ตลาดพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 

15 นาที - (1. ระยะเวลาให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน) 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถกูต้องของค าขอ
และความครบถ้วนของ
เอกสารหลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนัน้ให้จดัท าบนัทกึ
ความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิ
ภายในระยะเวลาท่ี

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลาให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไมส่ง่เอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีสง่คืน
ค าขอและเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนงัสือถึงเหตแุหง่การ
คืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบตัริาชการทาง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี
และผู้ ย่ืนค าขอลงนามไว้
ในบนัทกึนัน้ด้วย 

ปกครองพ.ศ. 2539)) 

3 การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ี
ด้านสขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออก
ใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สขุลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลาให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทางปกครอง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557)) 

4 - 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการ
อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบเพ่ือมารับ
ใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
ก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับ
ใบอนญุาตเว้นแตจ่ะมี
เหตหุรือข้อแก้ตวัอนั
สมควร 

8 วนั - (1. ระยะเวลาให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมี
ค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนญุาตทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้งส านกั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อก
ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด
แก่ผู้ขออนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 

ก.พ.ร. ทราบ) 

5 - 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม 
(กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กรณีไมช่ าระตามระยะ 
เวลาท่ีก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน - 1 1 ฉบบั - 

3 หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่นท้องถ่ิน
ประกำศก ำหนด) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4 ใบมอบอ ำนำจ (ใน
กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่นท้องถ่ิน
ประกำศก ำหนด) 

5 หลกัฐำนท่ีแสดงกำร
เป็นผู้ มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่นท้องถ่ิน
ประกำศก ำหนด) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 ส ำเนำใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่
ส ำเนำใบอนญุำตสิ่งปลกูสร้ำง
อำคำรหรือหลกัฐำนแสดงว่ำ
อำคำรนัน้สำมำรถใช้
ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยกำรควบคมุอำคำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกัฐำน
อ่ืนๆตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศก ำหนด) 

2 แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงสถำน
ท่ีตัง้ตลำด 

- 1 1 ฉบบั ( เอกสำรและหลกัฐำน
อ่ืนๆตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศก ำหนด) 

3 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขำยของ
และผู้ชว่ยขำยของในตลำด
หรือหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่ผำ่น
กำรอบรมเร่ืองสขุำภิบำล
อำหำรตำมหลกัสตูรท่ีท้องถ่ิน
ก ำหนด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกัฐำน
อ่ืนๆตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศก ำหนด) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตัง้ตลำดฉบับละไม่เกิน 2,000 บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนตามชอ่งทางการให้บริการของส่วนราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

 
 

 

วันที่พิมพ์ 15/12/2560 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย น.ส.พัชรา อุ่นจันดา 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรี 
เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 


