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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการ      

ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

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 

  4)  ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง ตลาด พ.ศ.2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30  วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน กรมอนามัย อบต.ไทยชนะศึก น.ส.สุพรรณี  รัตนงาม สําเนาคูมือประชาชน 

21/07/2015 09:33  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

64150 โทร 055-659241 โทรสาร 055-659387/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ได

จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล

ไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทยั 

  2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

   (1)  ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

   (2)  สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ เปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง ตลาด พ.ศ.2553 

         (4) หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึกเรือ่ง ตลาด พ.ศ.2553 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดพรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให

1 ชั่วโมง องคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ 

หากไมสามารถดําเนินการได

ในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผู

ยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้น

ดวย 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

20 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

- 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนญุาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพื่อมา

รับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

หากพนกําหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต เวน

แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

8 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออก

ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดแกผูขอ

อนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิ

ในการอุทธรณ 
 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด  

 
 

1 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30  วัน 

13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

       ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 1 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ  

4) 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ  

5) 
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ  



5/6 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เชน สําเนาใบอนุญาตสิ่ง

ปลูกสรางอาคาร หรือ

หลักฐานแสดงวาอาคาร

นั้นสามารถใช

ประกอบการไดตาม

กฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

2) 

แผนที่โดยสังเขปแสดง

สถานที่ตั้งตลาด 

- 1 1 ฉบับ ( เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทยของผูขาย

ของและผูชวยขายของใน

ตลาดหรือหลักฐานที่

แสดงวาผานการอบรม

เรื่องสุขาภิบาลอาหาร 

ตามหลักสูตรท่ีทองถิ่น

กําหนด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด) 

 

15. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ เปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง 

ตลาด พ.ศ.2553 
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16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150    

 โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387 

หมายเหตุ (งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะ

ศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด

สุโขทัย สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


