
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอใบอนญุ	ตจดัต ัง้ตล	ด
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง อำาเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสขุ 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน้ กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รของรัฐทีไ่ดจ้ัดตัง้ตลาดขึน้
ตามอำานาจหนา้ที ่แตต่อ้งปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่) ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ี่
รับผดิชอบ โดยยืน่คำาขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกำาหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่ 
ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีร่ับผดิชอบ (ระบ)ุ

  2. เงือ่นไขในการยืน่คำาขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่)

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น

  (2) สำาเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกจิการ ตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่)

  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กำาหนดไวใ้นขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่....

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดำาเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดร้ับเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมอืง
ตราด จ.ตราด โทรศัพท ์039 -510-604/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน
(หมายเหต:ุ (1. อปท.สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ
2. ระยะเวลาระบตุามวันเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 30 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คำาขอรับใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดพรอ้มหลัก
ฐานทีท่อ้งถิน่กำาหนด
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิ
ชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่
)) 

15 นาที -

2) ก	รตรวจสอบเอกส	ร
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคำาขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทันที
    กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คำาขอให ้

1 ชัว่โมง -



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดำาเนนิการ หากไมส่ามารถดำาเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ ใหจ้ดัทำาบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอื
หลักฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่คำาขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิ
ชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่
2. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคำาขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิ
ใหค้รบถว้น ตามทีก่ำาหนดในแบบบันทกึความบกพรอ่งใหเ้จา้
หนา้ทีส่ง่คนืคำาขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่
การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539))) 

3) ก	รพจิ	รณ	
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ
    กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต
     กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ แนะนำาให ้
ปรับปรงุแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิ
ชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่
2. กฎหมายกำาหนดภายใน 
30 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557)
)) 

20 วัน -

4) -
การแจง้คำาสัง่ออกใบอนุญาต/คำาสัง่ไมอ่นุญาต
     1. กรณีอนุญาต
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กำาหนด หากพน้กำาหนด
ถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร
    2. กรณีไมอ่นุญาต
        แจง้คำาสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดแกผู่ข้ออนุญาต
ทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิ
ชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไมอ่าจมคีำาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบ
ทกุ 7 วัน จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสำาเนาแจง้สำานัก 
ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วัน -

5) -
ชำาระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคีำาสัง่อนุญาต)
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชำาระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะ

1 วัน -



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
เวลาทีท่อ้งถิน่กำาหนด 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิ
ชอบ
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่
2. กรณีไมช่ำาระตามระยะเวลาทีก่ำาหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่
ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจำานวนเงนิทีค่า้งชำาระ)) 

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) บตัรประจำ	ตวัประช	ชน
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

2) สำ	เน	ทะเบยีนบ	้น
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

3) หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กำาหนด)

-

4) ใบมอบอำ	น	จ (ในกรณีทีม่กี	รมอบอำ	น	จ)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กำาหนด)

-

5) หลกัฐ	นทีแ่สดงก	รเป็นผูม้อีำ	น	จลงน	มแทนนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กำาหนด)

-

6) สำ	เน	ใบอนุญ	ตต	มกฎหม	ยอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ สำ	เน	ใบ
อนุญ	ตสิง่ปลกูสร	้งอ	ค	ร หรอืหลกัฐ	นแสดงว	่อ	ค	รน ัน้
ส	ม	รถใชป้ระกอบก	รไดต้	มกฎหม	ยว	่ดว้ยก	รควบคมุอ	ค	ร
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กำาหนด)

-

7) แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถ	นทีต่ ัง้ตล	ด
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ( เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ประกาศกำาหนด)

-

8) ใบรบัรองแพทยข์องผูข้	ยของและผูช้ว่ยข	ยของในตล	ดหรอื
หลกัฐ	นทีแ่สดงว	่ผ	่นก	รอบรมเรือ่งสขุ	ภบิ	ลอ	ห	ร ต	ม
หลกัสตูรทีท่อ้งถิน่กำ	หนด
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

-



ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร
กำาหนด)

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

1) อตัร	ค	่ธรรมเนยีมใบอนุญ	ตจดัต ัง้ตล	ด ฉบบัละไมเ่กนิ 2,000 
บ	ทตอ่ปี
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่)) 

 ค	่ธรรมเนยีม 0 บาท
 

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) แจง้ผา่นศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีน ตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมอืงตราด จ.ตราด โทรศัพท ์039-542-
443)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำาบลคลองเกลอื อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำาหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) แบบคำาขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้กำาหนดของทอ้งถิน่)) 

หม	ยเหตุ
-

Infographic
ลำ	ดบั ชือ่
ไมม่ขีอ้มลู

ชือ่กระบวนง	น: การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
ชือ่เรยีกท ัว่ไป: -
หนว่ยง	นกล	งเจ	้ของกระบวนง	น: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของง	นบรกิ	ร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว)
หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนุญ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 

2)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 



 
3)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป
พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร: ทอ้งถิน่
กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	: พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535
ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ: 30.0 วัน

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนง	น:

จำานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำานวนคำาขอทีม่ากทีส่ดุ 0
จำานวนคำาขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน: การขอใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด อบต.หนองคันทรง สำาเนาคูม่อืประชาชน 27/07/2015 10:12

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสำาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: -


