
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัต ัง้ตลาด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร อําเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 
การออกใบอนุญาตประกอบกจิการตลาดใหก้บั ประชาชน/นติบิคุคล ทีม่คีวามประสงคจ์ะจัดตัง้และดําเนนิการกจิการตลาดในเขต
พืน้ที ่โดยการรับคําขอ การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบกจิการกอ่น ออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทัง้การ
อนุญาตการเปลีย่นแปลงขยายหรอืจองสถานทีต่ลาด ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 มาตรา 4 กําหนดใหต้ลาด
หมายถงึสถานทีซ่ ึง่ปกตจัิดไวใ้หผู้ค้า้ ใชเ้ป็นทีช่มุนุมเพือ่จําหน่ายสนิคา้ ประเภทสตัว ์เนือ้สตัว ์ผัก ผลไม ้หรอือาหารอนัมสีภาพ
เป็นของสด ประกอบหรอืปรงุแลว้ หรอืของเสยีงา่ย ไมว่า่จะมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอืน่ดว้ยหรอืไมก่ต็าม และรวมถงึบรเิวณ
ซึง่จัดไวสํ้าหรับใหผู้ค้า้ใชเ้ป็นทีช่มุนุมเพือ่จําหน่ายสนิคา้ประเภทดังกลา่วเป็นประจําหรอืเป็นการชัว่คราวหรอืตามวันทีกํ่าหนด
โดยผูม้คีวามประสงค ์จะจัดตัง้ตลาดและดําเนนิกจิการตลาด จักตอ้งขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่เทศบาลเมอืงเขลางค์
(นายกเทศมนตรเีมอืงเขลางค)์ กอ่นดําเนนิการ โดย 
 
 ตลาดประเภท 1. หมายถงึ ตลาดทีโ่ครงสรา้งอาคารและมลัีกษณะตามทีกํ่าหนดไวใ้นสว่นที ่1 
 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย) 
 
ตลาดประเภท 2. หมายถงึ ตลาดทีไ่มม่โีครงสรา้งอาคาร และมลัีกษณะตามทีกํ่าหนดไวใ้นสว่นที ่2  
 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย) 
 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืเกีย่วขอ้ง 
 
 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
 เทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงเขลางคน์คร  เรือ่ง ตลาด พ.ศ. 2559 
 
บทกําหนดโทษ ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 
มาตรา 71 การดําเนนิกจิการตลาดโดยไมม่ใีบอนุญาต ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ หกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่
บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรับ 
 
 มาตรา 73 การฝ่าฝืนขอ้กําหนดของทอ้งถิน่ เกีย่วกบัเรือ่งหลังเกณฑ ์ทีต่ัง้ แผนผัง สิง่ปลกูสรา้งของตลาด หลักเกณฑท์ีผู่ไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งปฏบัิต ิตามมาตร 35 (1) และ (4) ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจําคกุ ไมเ่กนิหกเดอืน ปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาทหรอืทัง้
จําทัง้ปรับ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
งานสขุาภบิาลงานสขุาภบิาลอนามัยและสิง่แวดลอ้ม ฝ่าย
บรหิารงานสาธารณสขุ กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาล
เมอืงเขลางคน์คร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วัน 
 
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การรับคําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ 
- ผูป้ระกอบการยืน่แบบขอตอ่อายใุบอนุญาตพรอ้มเอกสาร
หลักฐานตอ่ เจา้หนา้ทีก่อ่นใบอนุญาตสิน้อาย(ุหากดําเนนิการขอ
ตอ่อายใุบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิน้อายจุะตอ้งดําเนนิการตาม
ระยะเวลาและขัน้ตอนการขออนุญาตกจิการใหม)่ 
- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ 
- ชําระคา่ธรรมเนยีม 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน - 
 

2) - 
การรับใบอนุญาต 
- รับใบอนุญาตดว้ยตนเอง ณ กองสาธารณสขุฯ ไดภ้ายใน 15 
วัน นับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

14 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หรอื สําเนาบัตรขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

- 

2) 
 

- หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีผูป้ระกอบการไมไ่ดม้า
ดาํเนนิการดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

- ใบอนญุาตฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ใบอนญุาตจดัต ัง้ตลาดประเภท 1      

(หมายเหต:ุ (ตอ่ปี))  
 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  
 

2) ใบอนญุาตจดัต ัง้ตลาดประเภท 2     
(หมายเหต:ุ ( ตอ่ปี))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้  สามารถตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข์

เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรอืทางโทรศัพท ์   โทร  054 
- 225967  ตอ่  119 , 054 - 223701  หรอืทีก่องสาธารณสขุฯ                      โทร  054 - 224168 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(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) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
  
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
  
3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการตลาด 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


