
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข 

***************************************************************************************************** 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กร  

ของรัฐที่ได้จัดต้ังตลาด ข้ึนตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ เจ้า

พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของ

ท้องถ่ิน) 

 

หมายเหต ุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน 

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตามหลักการปฏิบัติน้ันสถานประกอบ 
กิจการใดต้ังอยู่ในเขตท้องถ่ินใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถ่ินน้ัน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 
ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา                        
โทร.044-991447)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดพร้อม 
หลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (-)) 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที ่
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม ่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ 
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ 
ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให ้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึง เหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                   
พ.ศ. 2539))) 

1 ช่ัวโมง - 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม 
หลักเกณฑ ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให ้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

20 วัน - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557) 
)) 

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต 
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะม ี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออก 
ใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลา 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วัน - 
 

5) -ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต)แจ้งให้ผู้ขออนุญาต 
มาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถ่ิน 
ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับ เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ)) 

1 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง    0 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง   1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่ง 
ปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารน้ันสามารถใช้ประกอบการ
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง   0 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

7) 
 

แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด 
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ  
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 
ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐาน
ท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรท่ีท้องถิ่น 
ก าหนด 
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาดฉบับละไม่เกิน                 

2,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-991447 หรือ

เว็บไซต์ www.chorakhehin.go.th 
(หมายเหต:ุ (-)) 

2) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
(หมายเหต:ุ (-)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
หมายเหต-ุ 

 

ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 17/08/2015 16:07 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่


