
คูมือสำหรับประชาชน  :  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  : เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

           โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040  

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

          (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)   

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

 2)  กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

 3)  พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา    พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 14:45  

11. ชองทางการใหบริการ  

สถานท่ีใหบริการ   :      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

   โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040  

ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

            ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑวิธีการ 

       ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหนาที่ แตตองปฏิบัติตามขอกำหนดของทองถิ่น)      ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ       โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด     พรอมทั้งเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตตามเทศบัญญัติของเทศบาลฯ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง 
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 2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

    (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

หมายเหต ุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท 

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพรอม

หลักฐานที่ทองถ่ินกำหนด 

15 นาที กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคำขอและความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

- กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคำขอให

แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ

หากไมสามารถดำเนินการไดใน

ขณะนั้นใหจัดทำบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสาร

หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนาม

ไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง กอง 

สาธารณสุขฯ 

หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคำขอ

หรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามที่กำหนดในแบบ

บันทึกความบกพรองใหเจาหนาที่

สงคนืคำขอและเอกสารพรอม

แจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืน

ดวยและแจงสิทธใินการอุทธรณ 

(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

- กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

 

20 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน

นับแตวันที่เอกสารถูกตองและ

ครบถวน(ตามพ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา56 

และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557)) 
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ที ่
ประเภท 

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

- กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะแนะนำให

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

4) 

- 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/

คำสั่งไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต  มีหนังสือ

แจงการอนุญาตแกผูขออนุญาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนดหาก

พนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ

แกตัวอันสมควร 

    2. กรณไีมอนุญาต  แจงคำสั่ง

ไมออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก

ผูขออนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ

ในการอุทธรณ 

8 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

ในกรณทีี่เจาพนักงานทองถิ่นไม

อาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจ

มีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 

วันนับแตวันที่เอกสารถูกตองและ

ครบถวนใหแจงการขยายเวลาให

ผูขออนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสำเนาแจงสำนักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม(กรณีมีคำสั่ง

อนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนด 

1 วัน กอง

สาธารณสุขฯ 

กรณีไมชำระตามระยะเวลาที่

กำหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึน

อีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินที่

คางชำระ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   30  วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 1 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ - 

4) 
ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ - 

5) 
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงาน 

ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวของเชนสำเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสรางอาคารหรือหลักฐาน

แสดงวาอาคารนั้นสามารถใช

ประกอบการไดตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามที่

เทศบาลประกาศ

กำหนด) 

2) 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้ง

ตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามที่

เทศบาลประกาศ

กำหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทยของผูขายของ

และผูชวยขายของในตลาดหรือ

หลักฐานที่แสดงวาผานการอบรม

เรื่องสุขาภิบาลอาหารตาม

หลักสูตรที่ทองถ่ินกำหนด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามที่

เทศบาลประกาศ

กำหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   ฉบับละ  2,000  บาทตอป 
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17. ชองทางการรองเรียน 

 1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง(ศนูยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปาก

ชอง) หรือตามชองทางการใหบริการ เชน สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท  0 4431 2037-8หรือที่

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th 

 2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

    (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 

 

 


