
เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    

 

คู่มือส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น  กระทรวง ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ      
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้น  ตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลร่อนทอง 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น) 

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น) 

(4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการส่วน 

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
หมายเหต ุ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
1. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 
2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบัญญัติ 
3. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
4. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ช่องทางการให้บรกิาร 
สถานที่ใหบ้ริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : 032-697286 ต่อ 105 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.  
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: ยื่นค าขออนุญาตได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) 

15 นาที กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลร่อนทอง 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539)) 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลร่อนทอง 
 

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    - กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
     - กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))) 

20 วัน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลร่อนทอง 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
4) การพจิารณา 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา

รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น

ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ

ข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไป

ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้

ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง))  

8 วัน กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลร่อนทอง 

 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม ตามอัตรา และระยะเวลา

ที่ท้องถิ่นก าหนดพร้อมรับใบอนุญาต  

(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย

ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ))  

1 วัน กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลร่อนทอง 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

3) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กระทรวงพาณิชย์ 

4) 
 

หนังสอืมอบอ านาจใหท้ าการแทน พรอ้มปดิอากรแสตมป ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีท่ีไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตัวเอง ให้ยื่นพร้อมแสดงบัตร
ประชาชนผู้ได้รับมอบอ านาจ) 

- 

5) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต:ุ (- กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

กระทรวงมหาดไทย 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

7) 
 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานที่ตัง้ตลาด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

8) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผู้ขายของและผูช้ว่ยขายของในตลาด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9) 
 

หลักฐานที่แสดงวา่ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภบิาลอาหาร ตามหลกัสูตร
ที่ท้องถิน่ก าหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

10) 
 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆ ตามทีท่้องถิน่ก าหนดในขอ้บญัญตัิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 
ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไม่ขัดต่อกฎกระทรวง ก าหนด  
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อบัญญัติท้องถิ่น))  

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 
ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 

2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
การแจ้งผลการพิจารณา 
 1. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม ข้อ1. ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น    ค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง
สะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230  โทรศัพท์  032-697286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 18/09/2562 

http://www.info.go.th/
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
1 บตัรประจ าตวัประชาชน 1 0   
2 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 0   
3 หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 1 0   
4 

 
หนังสอืมอบอ านาจใหท้ าการแทน พรอ้มปดิอากร
แสตมป ์ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
 

1 0 (กรณีท่ีไม่ได้มายื่นค าขอ
ด้วยตัวเอง ให้ยื่นพร้อม
แสดงบัตรประชาชนผู้
ได้รับมอบอ านาจ) 

 

5 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร 
 

1 0 (- กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็น
เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม) 

 

6 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 
 

1 0 (- กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็น
เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม) 

 

7 
 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานที่ตัง้ตลาด 
 

1 0 (กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็น
เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม) 

 

8 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผู้ขายของและผูช้ว่ยขายของ 
ในตลาด 
 

1 0 (กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็น
เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม) 

 

9 
 

หลักฐานที่แสดงวา่ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภบิาล
อาหาร ตามหลักสตูรทีท่้องถิน่ก าหนด 

1 0 (กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใน

 



เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    

 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
 ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็น

เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม) 

10 
 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆ ตามทีท่้องถิน่ก าหนดใน
ข้อบัญญตั ิ
 

1 0 (กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็น
เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม) 

 

 

แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

 รายการเอกสาร เงือ่นไข  
ไม่พบแบบฟอร์มค าขออนุญาต 

 

 


