
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
     ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยากลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งตลาด 
   - แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง 
   - เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน อาคาร สถานที่ 
   - ส าเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   - ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะของตลาด (กรณีการต่ออายุใบอนุญาต) 
   - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   - ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น) 
   ข้อ 7 ตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   (1)  ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 
   (2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 
   ข้อ 8 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย     
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
   ส่วนที่ 1 
   ตลาดประเภทที่ 1 
   ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งที่ปลูกสร้าง คือ อาคาร สิ่งปลูก
สร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
   ข้อ 10 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
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    1. ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
    (2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
    (3) หลังคา ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
    (4) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขังและ    
ไม่ลื่น 
    (5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
    (6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัขมิให้
เข้าไปในตลาด 
    (7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
    (8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ ์
    (9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรและมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
    (10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ 
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย 
     (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก 
กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่าย
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 
     (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 
     (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหาร
สดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 
100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น100 แผง 
    (11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
    (12) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ใช้บังคับและมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 
   ข้อ 11 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้า ตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
   ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่
ขนถ่ายสินค้าตามท่ีก าหนดได้ 
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   ข้อ 12 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 
   ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการปกปิดและป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสม
กับตลาดนั้น 
   ข้อ 14 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   ส่วนที่ 2 
   ตลาดประเภทที่ 2 
   ข้อ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
   ข้อ 16 สถานที่ส าหรับผู้ขายต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
    (2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วย
คอนกรีตส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
    (3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่ายมี
ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
    (4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างพอเพียงและจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภท
ปรุงส าเร็จ 
    (5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาดให้
สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ า
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสียก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 
    (6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงและแข็งแรง 
   ข้อ 17 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้ งอยู่ในที่เหมาะสมนอกสถานที่ขาย
ของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 
   ข้อ 18 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ ให้ 
 



- 4 -  
 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็น
ประเภทที่ 1 ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
            (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถาน
ประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาต
ในเขตท้องถิ่นนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบในการให้บริการในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))  

15 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

1 ชั่วโมง - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557)))  

20 วัน - 
 

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 
2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 
7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ))  

8 วัน - 
 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

1 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ))  

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส ำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร หรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำรนั้น
สำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนที่ตั้งตลำด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 
 

- 

8) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดหรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่องสุขำภิบำลอำหำร ตำม
หลักสูตรที่ท้องถิ่นก ำหนด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งตลำด ฉบับละไม่เกิน 2,000 
บำทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.0 4249 0707 
(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 
หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่น



ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้
ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 

 
ชื่อกระบวนงำน: (ใส่ชื่อกระบวนงาน) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, 
Department, Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ) 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (ใส่ชื่อ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนุญาต) 
ระดับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ) 
พื้นที่ให้บริกำร: (ใส่พ้ืนที่ให้บริการ) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ์  
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


