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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตัง้ตลำด 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย  อ าเภอวารินช าราบ 
                                  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:  การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 

อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
3) 
4) 

พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2556 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด อบต.บุง่หวาย  สยาม  ส าเนาคูมื่อประชาชน 
28/07/2015 16:29  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  หมู่ที่ 1 ต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ

จงัหวดัอบุลราชธานี 34310 / ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 



2/10 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการสว่นท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ี
ได้จดัตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าท่ีแตต้่องปฏิบตัติามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขอ
อนญุาต  ตามข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายเร่ืองตลาดพ.ศ. ๒๕๕๖ ณ งานพฒันาจดัเก็บรายได้กองคลงั
อบต.บุง่หวาย 
    2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
     (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนดพร้อมด้วยแผนผงัก่อสร้างและรายการปลกู
สร้างในสถานท่ีจดัตัง้ตลาดตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
   (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ในข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุง่หวายเร่ืองตลาดพ.ศ. ๒๕๕๖ 
  (4) หากสถานท่ีจัดตัง้ตลาดเป็นอาคารผู้ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ จัดตัง้ตลาดต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
  หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ
ไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตจดัตัง้
ตลาดพร้อมหลกัฐานท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบล
บุง่หวายก าหนด 

15 นาที งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

(หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ

15 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 

(กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง  
(ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
จดัตัง้ตลาดแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 

8 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

( ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร.ทราบ 
 

5) 
- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม  
(กรณีมีค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ

1 ชัว่โมง งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  

(1. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีข้อบญัญัติ
องค์การบริหารสว่นต าบล
บุง่หวายเร่ืองตลาด พ.ศ. 
๒๕๕๖ก าหนด 

อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆตำมท่ี
รำชกำรสว่นท้องถ่ิน
ประกำศก ำหนด) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีท่ีมีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆตำมท่ี
รำชกำรสว่นท้องถ่ิน
ประกำศก ำหนด) 

5) 

หลกัฐำนท่ีแสดง
กำรเป็นผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆตำมท่ี
รำชกำรสว่นท้องถ่ิน
ประกำศก ำหนด) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องเชน่ส ำเนำ
ใบอนญุำตสิ่งปลกู
สร้ำงอำคำรหรือ
หลกัฐำนแสดงวำ่
อำคำรนัน้สำมำรถใช้
ประกอบกำรได้ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำร
ควบคมุอำคำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนด) 

2) 

แผนท่ีโดยสงัเขปแสดง
สถำนท่ีตัง้ตลำด 

- 1 1 ฉบบั ( เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำร
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขำยของและผู้ชว่ย
ขำยของในตลำดหรือ
หลกัฐำนท่ีแสดงวำ่
ผำ่นกำรอบรมเร่ือง
สขุำภิบำลอำหำรตำม
หลกัสตูรท่ีท้องถ่ิน
ก ำหนด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนด) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ตลำดประเภทที่ 1     ค่ำธรรมเนียม   4,000 บาท 
2) ตลำดประเภทที่ 2     ค่ำธรรมเนียม  2,000 บาท 
3) ตลำดประเภทที่ 3     ค่ำธรรมเนียม  1,000 บาท 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย  หมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 
2) 

แบบค าขอรับใบอนญุาตกิจการตลาด 
แผนผงัแสดงสถานท่ีตัง้ตลาดโดยสงัเขป 
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เลขที่......................../......................                   แบบ ตล.1 

 
แบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรตลำด 

 
เขียนที.่........................................ 

วันที่  ....................เอืดน  ....................................พ.ศ....................... .  
 

  ข้าพเจ้า  .................................................................ดายอ  ................ญั   ัป ชาติ ..................... 
ดยู่บ้านเลขท่ี  ...............................่ีู่ที่  ....................ตอดต/ยดย..........................นนน......................................  
ต าบล /แขวแ ........................................ด าเ ด/เขต ..............................................จัแ่วัอ....................................  
่ีายเลขโทอศัพท์  .....................................................โทอ าอ ...........................................................................  
  ขดยื่นค าขดอับใบดนอปาตญอะตดบติจตาอ ตลาอ ญอะเ ทที่ .............ต่ดนายตดแค์ตาอบอิ่าอ  
 ่วนต าบลบอ่แ่วาย โอยใช้ชื่ดตลาอว่า...................................................................................................................  
ตั้แดยู่ ณ เลขที่  ....................่ีู่ที่  ............ต าบล  ........................ด าเ ด ........................จัแ่วัอ.......................  
  
  พอ้ดีค าขดนี้ ข้าพเจ้าไอ้แนบเดต าอและ่ลัตฐานต่าแ ๆ ีาอ้วยแล้ว คืด 

1.   าเนาบัตอญอะจ าตัวญอะชาชน /ข้าอาชตาอ/พนัตแานอัฐวิ า่ติจขดแผู้ขดอับใบดนอปาต 
2.   าเนาทะเบียนบ้านขดแผู้ขดอับใบดนอปาต 
3.   าเนาใบดนอปาตตาีตฎ่ีายว่าอ้วยตาอควบคอีดาคาอขดแดาคาอตลาอ 
4. แผนผัแแบบต่ด อ้าแ และอายตาอญลูต อ้าแขดแตลาอ 
5. ใบเ อ็จอับเแินค่าธออีเนียีเต็บขนีูลฝดย 
6. ..................................................................................................................  
7. ..................................................................................................................  
ข้าพเจ้าขดอับอดแว่า ข้ดควาีในแบบค าขดอับใบดนอปาตนี้เญ็นจอิแทอตญอะตาอ 

 
 

(ลแชื่ด....)..........................................................ผู้ขดอับใบดนอปาต  
)...........................................................( 
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แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งตลำดโดยสังเขป 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


