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คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐที่ได
จัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหนาที่ แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถ่ิน) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามขอกําหนดของทองถ่ิน ณ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลชองลม (อาคารกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)

2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลชองลม
(อาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 141
โทรสาร 0 5574 1670
ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพรอม
หลักฐานที่ทองถ่ินกําหนด

15 นาที เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร



2/7

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
2) การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะน้ัน ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกน้ันดวย

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

3) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ

20 วัน เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

4) -การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด หากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร

2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแกผูขออนุญาต

ทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ

8 วัน เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

5) -ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด

1 วัน เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนา 1 ฉบับ

-

2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

-

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

-

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

-

5) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

-

6) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน สําเนาใบอนุญาตส่ิง
ปลูกสรางอาคาร หรือหลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใช
ประกอบการไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

-

7) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด)

-
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
8) ใบรับรองแพทยของผูขายของและผูชวยขายของในตลาดหรือ

หลักฐานที่แสดงวาผานการอบรมเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตร
ที่ทองถ่ินกําหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือ ทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

2) ศูนยบริการประชาชน 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)

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต

หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

หมายเหตุ:
การแจงผลการพิจารณา

19.1 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน และใหแจงตอผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
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19.2 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือให
ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

วันที่พิมพ 26/08/2558
สถานะ เผยแพรทางเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม
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เอกสาร/แบบฟอรมตัวอยาง

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................

เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………

1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่ ………..……. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….……….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………...

2. พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังน้ี
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเปน
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ

1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................

ขอรับรองวาขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ) ………………………………. ผูขออนุญาต
( ………………………………. )

คําขอเลขที ........../............

(เจ้าหน้าทีกรอก)
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เอกสาร/แบบฟอรมตัวอยาง

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต

เลขที่ ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ

 ไมครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................

(ลงช่ือ) …………………………………………….
(..............................................)

ตําแหนง ...............................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต

เลขที่ ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ

 ไมครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................

(ลงช่ือ) …………………………………………….
(..............................................)

ตําแหนง ...............................................


