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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 4. การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการ

ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ีแต่ต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมาย

ก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของ

ท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ(ระบุ) 

 

  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ(ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
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(ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออก

ใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ

ท้องถิน่.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ขั้นตอนระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตาม

หลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
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ใดต้ังอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค าขอ

ใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/

กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการให้บริการ

ในเขตท้องถิ่นนั้น) / ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 

( 1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 2. ระยะเวลาระบุ

ตามวันเวลาท่ีท้องถิ่นเปิดให้บริการ ) 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :0 - 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 

10 ถึง 15 

นาที 

เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

2.ประเภทการตรวจสอบเอกสาร 

15 ถึง 30 

นาที 

เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ

ชะอวดจังหวัด
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค า

ขอและความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ

ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหตุ: -) 

นครศรีธรรมรา

ช 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

3.ประเภทการพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้

ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหตุ: -) 

1 ถึง 2 วัน เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

4.ประเภท - 

3 ถึง 5 วัน เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้ง

การอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา

รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่น

ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์

จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ

แก้ตัวอันสมควร 2. กรณีไมอ่นุญาตแจ้ง

ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาดแก่ผู้

ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

 

(หมายเหตุ: -) 

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

5) การตรวจสอบเอกสาร 

5.ประเภท - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง

อนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี

ท้องถิ่นก าหนด 

 

(หมายเหตุ: -) 

15 ถึง 20 

นาที 

เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

3) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณทีี่มกีารมอบอ านาจ) 

(ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั) เอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

4) 

 

หลักฐานทีแ่สดงการเปน็ผู้มอี านาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / ส าเนา 1 

ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

5) 

 

ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

เชน่ส าเนาใบอนญุาตสิง่ปลกูสรา้งอาคารหรือ

หลักฐานแสดงวา่อาคารนัน้สามารถใช้

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

ประกอบการไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคมุอาคาร (ส าเนา 1 ฉบบั) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

6) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานที่ตัง้ตลาด (ฉบบั

จรงิ 1 ฉบบั / ส าเนา 1 ฉบบั)เอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทย์ของผูข้ายของและผู้ชว่ยขาย

ของในตลาดหรอืหลกัฐานที่แสดงว่าผา่นการ

อบรมเรื่องสุขาภบิาลอาหารตามหลกัสตูรที่

ท้องถิน่ก าหนด (ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั / ส าเนา 1 

ฉบบั) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 
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คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวดโทร 0-7538-1303 

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

เลขท่ีรับ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. แบบต.1 

 

ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

 

 

เขียน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h

ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
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วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล

ชื่อ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

อายุ&hellip;&hellip;&hellip;ปี 

 

สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;.เลขประจ าตัวประชาชน

เลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;อยู่

บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip; 

 

ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
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1. ชื่อ

ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h

ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&he

llip;&hellip;&hellip;.

จ านวน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.แผง 

 

2. ต้ังอยู่เลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;.

ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;.

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&

hellip;&hellip;.

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

3. เนื้อท่ีตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;ตารางเมตร

ต้ังอยู่ห่างจากโรงงานก าจัดขยะโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 

โรงงานบ าบัดน้ าเสียโรงเลี้ยงสัตว์สุสานฌาปนสถานโรงพยาบาลสถานศึกษา

หรือสถานที่อื่นใดท่ีจะมี 
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ผลกระทบต่อสุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนร าคาญจาก

ตลาดในลักษณะเดียวกัน&hellip;&hellip;&hellip;เมตร 

 

4. ผู้จัดการ

ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h

ellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;อายุ&hellip;&hellip;.ปี

สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;.... 

 

ตรอก/ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;หมู่

ท่ี&hellip;&hellip;&hellip;..

ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&

hellip;&hellip;

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

5. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 
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5.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการหากเป็นนิติบุคคลให้น า

ส าเนาหนังสือรับรอง 

 

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

 

5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

5.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยการ 

 

ควบคุมอาคาร 

 

5.3 กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน า

หนังสือมอบอ านาจ 

 

ท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจมาแสดง 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hell

ip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;



31 

 

&hellip;..&hellip;.&hellip;) 

 

 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

 (ลง

ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hell

ip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
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(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..) 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

 (ลง

ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hell

ip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip; 

 

 

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;) 
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ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลชะอวด 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

(ลง

ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hell

ip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip; 

 

 

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;) 
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ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

(ลง

ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hell

ip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip; 

 

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..) 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

หมายเหตุได้ออกใบอนุญาตเล่มท่ี&hellip;&hellip;เลขท่ี&hellip;&hellip;.. 

ลงวันที&่hellip;&hellip;&hellip;

เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

แบบต.2 

 

ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

 

เล่มท่ี&hellip;&hellip;&hellip;.

เลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;/&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง 

 

อนุญาต&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&

hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;อยู่

บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;หมู่

ท่ี&hellip;&hellip;..

ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 

 

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&

hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;.หมายเลข

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;. 
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จัดต้ังตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อ

ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h

ellip;&hellip;เนื้อท่ีตลาด&hellip;&hellip;.&hellip;..&hellip;&hellip;.ตาราง

เมตรจ านวน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;แผง 

 

ต้ังอยู่เลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;..

ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;

ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..........จัง 

 

หวัด.............................................

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

ผู้จัดการ

ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h

ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.อายุ&hellip;..&hellip;.ปี

สัญชาติ&hellip;&hellip;...&hellip;อยู่

บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;หมู ่
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ท่ี&hellip;.&hellip;.ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;หมายเลข

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;. 

 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;..&hellip;

บาท

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;....)ตามใบเสร็จรับเงิน 

 

เล่มท่ี&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;..

เลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;ลง

วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel

lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดใน

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทา 

 

ทุ่งหลวงเรื่องตลาดพ.ศ. 2553 
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(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการ

ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องโดย 

 

มิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

 

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ 

 

4.1)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel

lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&helli

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 

 

4.2)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel

lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip

;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อ

วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
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(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่. 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

ลง

ชื่อ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.) 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

ค าเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้

ง่ายณสถานที่ประกอบกิจการ 

 

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

 

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

(มีต่อด้านหลัง) 



41 

 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 

 

ท่ีออกใบอนุญาต 

 

 

วัน/เดือน/ปี 

 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

 

ลงชื่อ 

 

เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

เล่มท่ี 

 

เลขท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
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เลขท่ีรับ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; แบบต.3 

 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

 

เขียน

ท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip

;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

เรียนเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

ข้าพเจ้า&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;อายุ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..ปี

สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

อยู่บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;

ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
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ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... 

 

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&

hellip;&hellip;&hellip;.. 

รหัสไปรษณีย์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง

ตลาด 

 

ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;...

ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 

 

จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

รหัสไปรษณีย์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.

โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิมเล่มท่ี&hellip;&hellip;&hellip;
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เลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;ลงวันที&่hellip;&hellip;&hellip;

เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;.. 

 

เกิดการสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดใน

สาระส าคัญ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip

;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 

 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขท่ีได้วางไว้ทุกประการ

พร้อมนี้ได้แนบส าเนา 

 

ทะเบียนบ้านส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและเอกสารหลักฐานตามท่ีเทศ

บัญญัติก าหนดมาด้วย 

 

ลง

ชื่อ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli



45 

 

p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 

(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;) 

 

ผู้ขออนุญาต 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

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

 

2)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

 

3)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดต้ัง

ตลาด 02/08/2558 23:25 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


