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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) 1)  พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  2) กฎกระทรวงวา่ด้วยสขุลกัษณะ 

ของตลาด พ.ศ. 2551  3) พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
    2) กฎกระทรวงวา่ด้วยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
   3) เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลปราณบรีุ 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  ตลาด  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 20   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน]   ตลาด   22/07/2558   11:35  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา   08:30 - 16:30 น.  (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
      1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
          ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ีได้
จดัตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าท่ีแตต้่องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขอ
อนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
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      2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
         (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
         (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
         (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
         (4) ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
หมายเหตุ : ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน 
                   คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

           พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  เป็นกฎหมายท่ีกระจายอ านาจให้ราชการสว่นท้องถ่ินควบคมุดแูล
เพ่ือคุ้มครองประชาชนด้านสขุลกัษณะและการอนามยัสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและการกระท าทกุอยา่งท่ีมี
ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนและได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนกังานท้องถ่ินในการควบคมุดแูลโดยการอนญุาตหรือไม่
อนญุาตการสัง่พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตเป็นต้นพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการการจะต้องขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินก่อนด าเนินการซึง่สว่นใหญ่มกัจะเป็นกิจการท่ีมีผลกระทบตอ่
สาธารณชน เชน่ กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหลายประเภทท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงเขมา่ควนัหรือสารพิษท่ีเป็นอนัตราย
ตอ่ชมุชนข้างเคียงหรือผู้ปฏิบตังิานบางประเภทก็อาจก่อให้เกิดน า้เสียกลิ่นเน่าเหม็นรวมทัง้มลพิษอ่ืนๆท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพหรือกิจการตลาดร้านอาหารและหาบเร่ แผงลอย จ าหนา่ยอาหารก็เป็นกิจการท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การแพร่
ระบาดของโรคและสขุภาพของประชาชนผู้บริโภคได้อยา่งกว้างขวางโดยเฉพาะตลาดยงัอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมลู
ฝอยและน า้เสียอีกด้วยน่ีเป็นเหตผุลท่ีส าคญั 
 

              เทศบาลต าบลปราณบรีุจงึได้จดัท าเทศบญัญัติของเทศบาลต าบลปราณบรีุให้สอดคล้องกบักฎหมายแม่บทท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัท้องถ่ินตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  และพระราชบญัญตัรัิกษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 รวม  9 ฉบบัเพ่ือบงัคบัใช้ดงันี ้(1) การควบคมุ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 2544  แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2553  (2) สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร พ.ศ. 2544  (3) การก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  พ.ศ. 2544 (4) การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2544  (5) ตลาด พ.ศ. 2544 (6) การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ พ.ศ. 2544  (7) การควบคมุการกองวสัดุ
ก่อสร้างบนเท้าทางถนนและท่ีสาธารณะ พ.ศ. 2544  (8) การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย พ.ศ. 2553  (9) สสุาน
และฌาปณสถาน พ.ศ. 2554 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 
 

1  วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หลกัฐานและเอกสาร 

1  วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
สขุลกัษณะสถานประกอบ
กิจการ 

15  วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัเพ่ือลงนามใน
ใบอนญุาต 
 

2  วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

5) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

การออกใบอนญุาต/ตอ่
ใบอนญุาต 
 

1  วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   20  วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด - 1 1 ฉบบั - 

2) 
แผนผงัแสดงการจดัสถานท่ีภายใน
และบริเวณตลาด 

- 1 1 ฉบบั - 

3) หลกัฐานมาแสดงวา่อาคารหรือสิ่ง
ปลกูสร้างท่ีจะใช้เป็นตลาดได้ท า
การก่อสร้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
วา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) ใบอนญุาตเดมิ (กรณีตอ่อายุ
ใบอนญุาตและยกเลิกกิจการ) 

- 1 1 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบอ านาจพร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัผู้ รับมอบอ านาจกรณี
ผู้ขอรับใบอนญุาตไมส่ามารถมาย่ืน
ค าขอด้วยตนเองได้ 

- 1 1 ฉบบั - 

6) แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตัง้ของสถาน
ประกอบการ 

- 1 1 ฉบบั - 

7) ค าตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้
ตลาด.doc 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เสียค่าธรรมเนียมตามที่ปรากฏในเทศบัญญัตขิองเทศบาลต าบลปราณบุรี 

ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ   - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปราณบรีุ  โทรศพัท์  032-651-805  
เว็บไซต์ http://www.pranburicity.go.th/ 
หมายเหตุ   - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

    ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
        - 
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วันท่ีพมิพ์ 27/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


