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คูมอืสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สวนการคลัง 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบด็เสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอทีม่ากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 14:45  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ  องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111   โทรสาร  075 493111  
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปล่ียนแปลงขอมลูไดตามหนาที่รับผดิชอบ 
                 2. ระยะเวลาระบตุามวันเวลาที่ทองถ่ินเปดใหบรกิาร) 

 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรอืองคกรของรฐัที่ไดจัดตั้งตลาด

ขึ้นตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบตัิตามขอกําหนดของทองถ่ิน) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรอืพนักงาน

เจาหนาที่ที่รับผดิชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายที่รับผดิชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบไุวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (4) ......ระบเุพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 
หมายเหต:ุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบไุวในคูมอื

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

พรอมหลักฐานที่ทองถ่ิน

กําหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
ใหระบไุปตาม

บรบิทของทองถ่ิน 
) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทนัท ี
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบนัทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
ใหระบไุปตาม

บรบิทของทองถ่ิน 
2. หากผูขอ

ใบอนุญาตไม

แกไขคําขอ

หรอืไมสงเอกสาร

เพิ่มเติมให

ครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บนัทึกความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนงัสือถึงเหตุ

แหงการคืนดวย

และแจงสิทธิใน

การอุทธรณ 

(อุทธรณตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 
2539)) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การพจิารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พจิารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรบัปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
ใหระบไุปตาม

บรบิทของทองถ่ิน 
2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัที่ 

2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจงคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนงัสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ที่ทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
ใหระบไุปตาม

บรบิทของทองถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถ่ิน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมี

เหตหุรอืขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาต

จัดตั้งตลาดแกผูขออนุญาต

ทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 
 
 

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไมอาจมคีําส่ังไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยายเวลา

ใหผูขออนุญาต

ทราบทกุ 7 วัน

จนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จพรอม

สําเนาแจงสํานัก

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชาํระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชาํระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
ใหระบไุปตาม

บรบิทของทองถ่ิน 
2. กรณีไมชาํระ

ตามระยะเวลาที่

กําหนดจะตองเสีย

คาปรบัเพิ่มขึ้นอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงนิที่คาง

ชาํระ) 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

หนังสอืรบัรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มกีาร

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของเชน

สาํเนา

ใบอนุญาตสิ่ง

ปลกูสรางอาคาร

หรือหลักฐาน

แสดงวาอาคาร

นั้นสามารถใช

ประกอบการได

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

2) 

แผนที่โดยสังเขป

แสดงสถานที่ตั้ง

ตลาด 

- 1 1 ฉบบั ( เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

3) 

ใบรบัรองแพทย

ของผูขายของ

และผูชวยขาย

ของในตลาดหรือ

หลักฐานที่แสดง

วาผานการอบรม

เรื่องสขุาภิบาล

อาหารตาม

หลักสูตรที่

ทองถิ่นกําหนด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
2) ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วนัที่พมิพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย ลิลล่ี สุวามนี 

อนุมตัโิดย สมชาย ตูแกว 

เผยแพรโดย เชาวลิต ทวนทอง 

 
 

 
 


