
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดต้ังตลำด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต                               

จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น       

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

2) กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ:  บริการทัว่ไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร:  ทอ้งถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด อบต.วะตะแบก  ส าเนาคู่มือประชาชน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์, โทรสาร 
0 4405 6188 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น.   
(ไม่มีพักเท่ียง) 

 



 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลกัเกณฑ ์วิธีการผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจดัตั้งตลาด (ยกเวน้ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน
ทอ้งถิ่นหรือองคก์รของรัฐที่ไดจ้ดัตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหนา้ที่ แต่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
ตอ้งย่ืนขออนุญาตต่อ    เจา้พนกังานทอ้งถิ่นหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ณ กลุ่ม/
กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
  2. เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ (ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารที่ถูกตอ้งและครบถว้น 
   (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
   (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการ ตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
   (4 ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนทอ้งถิ่นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น.... 
         หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูม่ือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ที่ไดรั้บเอกสารครบถว้น
ตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้
เสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน  

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรับใบอนุญาตย่ืนค า
ขอรับใบอนุญาตจดัตั้ง

ตลาดพร้อมหลกัฐานที่

ทอ้งถิ่นก าหนด 

 

15 นาที -  

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของค าขอ และ
ความครบถว้นของ

1 ชัว่โมง -  



ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน  

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

เอกสารหลกัฐานทนัท ี
    กรณีไม่ถูกตอ้ง/

ครบถว้น เจา้หนา้ที่แจง้

ต่อผูย่ื้นค าขอให้แกไ้ข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ 

หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนั้น 

ให้จดัท าบนัทึกความ

บกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา

ที่ก  าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย่ื้นค าขอ

ลงนามไวใ้นบนัทึกนั้น
ดว้ย 

 

 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานที่

ดา้นสุขลกัษณะ 

    กรณีถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้น

สุขลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้น
สุขลกัษณะ แนะน าให้

20 วนั -  



ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน  

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ปรับปรุงแกไ้ขดา้น
สุขลกัษณะ 

 

 

4) - 

 

การแจง้ค าส่ังออก

ใบอนุญาต/ค าส่ังไม่

อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนงัสือแจง้การ
อนุญาตแก่ผูข้ออนุญาต

ทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้งถิ่น

ก าหนด หากพน้ก าหนด
ถือว่าไม่ประสงคจ์ะรับ

ใบอนุญาต เวน้แต่จะมี

เหตุหรือขอ้แกต้วัอนั
สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

        แจง้ค าส่ังไม่ออก
ใบอนุญาตจดัตั้งตลาดแก่

ผูข้ออนุญาตทราบ พร้อม
แจง้สิทธิในการอุทธรณ์ 

 

8 วนั -  



ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน  

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5) - 

 

ช าระค่าธรรมเนียม          
(กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 

    แจง้ให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่

ทอ้งถิ่นก าหนด  
 

 

1 วนั -  

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 1 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั  



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั  

5) หลกัฐานที่แสดง
การเป็นผูม้ี

อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั  

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

ส าเนาใบอนุญาต

ส่ิงปลูกสร้าง
อาคาร หรือ

หลกัฐานแสดงว่า
อาคารนั้น

สามารถใช้

ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคุม

อาคาร 

- 0 1 ฉบบั  



ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) แผนที่โดยสังเขป

แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด 

- 1 1 ฉบบั  

3) ใบรับรองแพทย์

ของผูข้ายของ

และผูช่้วยขาย
ของในตลาดหรือ

หลกัฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม

เร่ืองสุขาภิบาล

อาหาร ตาม
หลกัสูตรที่

ทอ้งถิ่นก าหนด 

- 1 1 ฉบบั  

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตจัดต้ังตลำด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บำทต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)   

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 36230 /โทร,โทรสาร 0 4405 
6188 / เว็บไซต์  http://www.watabaek.go.th/ 

  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
19. หมำยเหตุ  - 


