
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
หนวยงานที่ใหบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตสถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร ตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนกังานทองถิ่นและ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลแมหลาย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2553 
  
 
ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม สํานักงานเทศบาลตําบลแมห
ลาย เลขที่ 99 หมูที่ 5 ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร 54000 โทรศพัท 0-5465-2660 ตอ 104/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พรอมหลักฐานทีท่องถิ่นกําหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอของคําขอ และความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทนัที กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่
แจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดในขณะนัน้ ใหจัดทําบันทกึความบกพรอง
และรายการเอกสารหรอืหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้น
ดวย 
(หมายเหต:ุ (หากผูขอใบอนญุาตไมแกไขคําขอหรอืไมสง
เอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน ตามกําหนดในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาทีส่งคืนคําขอและเอกสารพรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหงการคนืดวยและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539)))  

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

3) การพจิารณา 
เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ กรณถีูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนญุาต  กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสขุลักษณะ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลกัษณะ 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557))  

20 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

4) การพจิารณา 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไมอนญุาต 
1. กรณีอนุญาต มีหนงัสอืแจงการอนุญาตแกผูขออนญุาตทราบ

5 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิน่กําหนด หากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร 
2. กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแกผู
ขออนญุาตทราบพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสัง่อนุญาต) ผูขออนญุาตชําระคาะ
รรมเนียมตามอตัราและระยเวลาที่ทองถิ่นกําหนด พรอมรับ
ใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาใหสมบูรณ) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาใหสมบูรณ) 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ เชน สําเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสรางอาหารหรอืหลักฐานแสดงวาอาคารนั้น
สามารถใชประกอบการไดตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาใหสมบูรณ) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ตลาดพื้นที่ไมเกิน 30 ตารางเมตร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

2) ตลาดพื้นที่ 30 - 50 ตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 400 บาท 
  
 

3) ตลาดพื้นที่ 50 - 80 ตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 700 บาท 
  
 

4) ตลาดพื้นที่เกิน 80 ตารางเมตรข้ึนไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000  โทรศพัทหมายเลข 0-5465-2660 ตอ 104 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 


