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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

2) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด อบต.บางเตย : จุฑามณีสืบเสียง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0-3439-

3427-8 โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขตทองถ่ินใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขต

ทองถ่ินนั้น/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคํา

ขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ิน ณ งานพัฒนาและ
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จัดเก็บรายได กองคลัง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ิน

กําหนด 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบริการ 15 นาที 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 
 

1 ชั่วโมง - (1. งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายไดกอง

คลังเปนหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

2. หากผูขอ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)รับผิดชอบ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑ ดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 
 

20 วัน - (1. การตรวจ

สถานท่ีเจาหนาท่ี

จากกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมอบต.

บางเตยเปน

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบการ

ตรวจ 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

8 วัน - (1. งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายไดกอง

คลังเปนหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

จัดตั้งตลาดแกผูขออนุญาต

ทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

 
 

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหขยาย

เวลาออกไปไดอีก

ไมเกิน 2 ครั้งๆละ

ไมเกิน 15 วันและ

แจงใหผูยื่นคําขอ

ทราบภายใน 7 วัน

นับแตวันท่ี

พิจารณาแลวเสร็จ

ท้ังนี้หากเจา

พนักงานทองถ่ิน

พิจารณายังไมแลว

เสร็จใหแจงเปน

หนังสือใหผูยื่นคํา

ขอทราบถึงเหตุ

แหงความลาชาทุก 

7 วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

ก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

1 วัน - (1. งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายไดกอง

คลังอบต.บางเตย

เปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

กําหนดใหจะตอง

เสียคาปรับเพ่ิมข้ึน

อีกรอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กําหนด) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของเชน

สําเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสราง

อาคารหรือ 

หลักฐานแสดงวา

อาคารนั้น 

สามารถใช

ประกอบการได

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

2) 

แผนท่ีโดยสังเขป

แสดงสถานท่ีตั้ง

ตลาด 

- 1 1 ฉบับ ( เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขายของ

และผูชวยขาย

ของในตลาดหรือ

หลักฐานท่ีแสดง

วาผานการอบรม

เรื่องสุขาภิบาล

อาหารตาม

หลักสูตรท่ีทองถ่ิน

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กําหนด 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนอบต.บางเตยอ.สามพรานจ.นครปฐม 

หมายเหตุ(นิติก รงานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัดฯ อบต.บางเตย โทร.0-3439-3427-8) 

2) ชองทางการรองเรียนทางเว็บไซต อบต.บางเตย :www.bangtoei-sao.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

19. หมายเหตุ 

การแจงผลการพิจารณา 

19.1 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆละไมเกิน 15 วันและใหแจงตอผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน

นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

19.2 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ

ทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนาแจงก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 

 

 

 
 

วันท่ีพิมพ 10/09/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐมสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 




