
คู่มือส าหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตจดัตั้งตลาด  
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่่
รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฏหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ ส านักงานปลัด 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น) 
 
 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร

1 ชั่วโมง - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 
หรือหลักฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อมแจง้เป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและแจ้งสทิธิในการอุทธรณ ์(อุทธรณต์าม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 
 

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสขุลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) ) 
 

20 วัน - 
 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 

8 วัน - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธใินการอุทธรณ ์
 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ) 
 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ) 
 

1 วัน - 
 

 
 
 
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่าชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณทีีม่กีารมอบอ านาจ) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่าชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

5) 
 

หลักฐานที่แสดงการเปน็ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่าชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งเช่นส าเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงวา่อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการไดต้ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่าชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

7) 
 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่าชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

8) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าผา่นการอบรมเรื่องสุขาภบิาลอาหารตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่นก าหนด 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต(ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามทีร่าชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 
บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

- 
 

 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186  www.wangang.go.th)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: ((เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 
 

1)  พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550  2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. 2551  3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าประจะ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๐ 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิาร:ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเทศบาลต าลท่าประจะ เรื่อง ตลาด
๒๕๕๐ 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สุทธิศา  01/09/2558 
14:02 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 

 


