
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดใหกับประชาชน/นิตบุิคคลที่มีความประสงคจะจัดตัง้และดาํเนินการกิจการตลาดในเขต
พ้ืนที่โดยการรบัคําขอการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบกิจการกอนออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตรวมทั้งการอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงขยายหรือจองสถานทีต่ลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 มาตรา 4 กําหนดใหตลาดหมายถึง
สถานที่ซึ่งปกตจิัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตวเน้ือสัตวผักผลไมหรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด
ประกอบหรือปรงุแลวหรือของเสียงายไมวาจะมีการจําหนายสนิคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตามและรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสาํหรับ
ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนการชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนดโดยผูมีความ
ประสงคจะจัดตัง้ตลาดและดําเนินกิจการตลาดจักตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค(นายกเทศมนตรี
เมืองเขลางค) กอนดําเนินการโดย 
 
ตลาดประเภท 1. หมายถึงตลาดที่โครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ 1 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
ตลาดประเภท 2. หมายถึงตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
 
กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาตหรือเก่ียวของ 
 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางคนครเรื่องตลาดพ.ศ. 2559 
 
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
มาตรา 71 การดําเนินกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาตผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรอืปรับไมเกินหน่ึงหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 73 การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเก่ียวกับเรื่องหลงัเกณฑที่ตั้งแผนผังสิ่งปลูกสรางของตลาดหลักเกณฑที่ผูไดรับ
อนุญาตตองปฏบัิติตามมาตร 35 (1) และ (4) ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือนปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
 
ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานสุขาภิบาลงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอมฝาย
บริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :41 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การรับคาํขออนุญาตประกอบกิจการ 
- ผูขออนุญาตยื่นแบบคาํขอรบัใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอเจาหนาที ่
- เจาหนาที่ตรวจความครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบ 
(หมายเหต:ุ (งานสุขาภิบาลฯกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง)) 

30 นาท ี - 
 

2) การพิจารณา 
การตรวจสอบกิจการ(สุขลักษณะ) 

10 วันทําการ - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
นัดหมายการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการตามเทศบัญญตัิ
กําหนดและตามกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวของและจาํเปน 
(หมายเหต:ุ (คณะกรรมการตรวจสอบตลาด)) 

3) การพิจารณา 
เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ (งานสุขาภิบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง)) 

5 วันทําการ - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
- การแจงผลการพิจารณาการพิจารณา 
- ชําระคาธรรมเนียม 
- ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(หมายเหต:ุ (งานสุขาภิบาลฯกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง)) 

10 วันทําการ - 
 

5) - 
การรับใบอนุญาต 
ผูประกอบการตองไปรับใบอนุญาตที่กองสาธารณสุขฯภายใน 15 
วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงหากไมมารับตามที่กําหนดใหถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ หรือสําเนาบัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยความคุมอาคาร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีกอสรางอาคารตลาดหลังพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ใชบังคับ)) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)) 

- 

5) 
 

สําเนาหนังสือรับรองการลงทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ (กรณีนิติบุคคล)) 

- 

6) 
 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ1.สําเนาเอกสารสิทธ์ิ/สําเนาสญัญาเชาพ้ืนที/่หนังสือยินยอม

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ใหใชพ้ืนทีใ่นการประกอบการ(กรณีผูประกอบการไมไดเปนเจาของพ้ืนที)่
2) แผนผังตลาดโดนสังเขป 
3) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดําของผูรับอนุญาต
ขนาด 1x1 1/2 น้ิวจํานวน 2 รูป 
4) แผนที่ตั้งตลาดโดยสังเขป) 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท 1     

(หมายเหต:ุ (ตอป)) 
คาธรรมเนียม 2,000 บาท 
 
 

2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท 2     
(หมายเหต:ุ (ตอป)) 

คาธรรมเนียม 1,500 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลเมืองเขลางคนคร http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางโทรศัพทโทร  054 - 
225967  ตอ  119 , 054 - 223701  หรือทีก่องสาธารณสขุฯโทร  054 - 224168 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามยั 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
 
3)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญตัิการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


