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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  สํานกังานปลดั องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1. พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550  2. 

 3. กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

4. ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เร่ือง ตลาด พ.ศ.2551 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 20/05/2558 15:17  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ ที่ทําการองค์การบริการส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั งานสาธารณสุข) หมู่ที่ 1 

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ (- กรณีมีการชําระเงินค่าธรรมเนียมปิดรบั เวลา 15.00 น.) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
  ผู้ ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด จะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อม

กบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไม่ตอ่อายใุบอนญุาตและหาก

ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไม่ได้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหม่

เสมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

 ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกิน

กว่า 2 ครัง้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ

จํานวน 

ตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 35,37,54,55,58,63 และ มาตรา 65 ได้กําหนดให้ท้องถ่ิน

อํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือใช้บงัคบัให้ผู้จดัตัง้ตลาด ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด 

ประกอบกบัมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั

ท่ี  5) พ .ศ .  2546 บัญญัติให้  องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถออกข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตําบล 

ได้เท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งตอ่กฎหมาย หรืออํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตําบล 

 ข้อ 3 ในข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลนี ้

 ตลาด หมายความว่า สถานท่ีซึง่ปกติจดัไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็นท่ีชมุนมุเพ่ือจําหน่าย สินค้า ประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั 

ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้า

ประเภทอ่ืน ด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผูใช้เป็นท่ีชุมนุม เพ่ือจําหน่ายสินค้า

ประเภทดงักลา่ว เป็นประจํา หรือเป็นครัง้คราวหรือตามวนัท่ีกําหนด 

สนิค้า หมายความวา่ เคร่ืองอปุโภค บริโภค หรือสิง่ของตา่ง ๆ ท่ีวางจําหน่ายในตลาด   

 อาหารสด หมายความวา่ อาหารประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ หรือของอ่ืน ๆท่ีมีสภาพเป็นสด 

 อาหารแปรรูป หมายความว่า อาหารสดท่ีแปรรูป ทําให้แห้งหรือหมกัดอง หรือในรูปอ่ืน ๆ  รวมทัง้สารปรุงแต่ง

อาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่อ่ิม กะปิ นํา้ ปลา ซอส เป็นต้น 

 อาหารปรุงสําเร็จรูป หมายความว่า อาหารท่ีทํา ประกอบปรุงสําเร็จพร้อมท่ีจะรับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด 

ยํายา่ง รวมทัง้ของหวานและเคร่ืองด่ืมชนิดตา่ง ๆ  

 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจดัตัง้ตลาด เว้นแตจ่ะรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 การเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ีบริเวณท่ีเป็นตลาดภายหลงั จากท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ออกใบอนญุาต

ให้จดัตัง้ตลาดตามวรรค ๕หนึง่แล้ว จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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 ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้ตลาด ให้ย่ืนคําขอรับใบอนญุาต ตามแบบ ตล.1 พร้อมด้วยแผนผงัแบบก่อสร้างและ

รายการปลกุสร้างในสถานท่ีจดัตัง้ตลาดตอ่เจ้าหน้าท่ีพนกังานท้องถ่ิน  

 การย่ืนขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ี หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลงัท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ได้ออก

ใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดแล้ว ให้ย่ืนคําขออนญุาตตามแบบ ตล.4 พร้อมด้วยแผนผงัแบบก่อสร้างและรายการปลกูสร้าง

ท่ีขอเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ี หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 ข้อ 6 หากสถานท่ีจัดตัง้ตลาดเป็นอาคาร ผู้ ขอรับใบอนุญาตเป้ฯผู้ จัดตัง้ตลาดต้องดําเนินการให้ถูกต้องตาม

กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

 ข้อ 7 เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณาเห็นวา่ ผู้ขอเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด 

ได้จดัสถานท่ีท่ีตัง้ตลาด และมีเคร่ืองอปุกรณ์สําหรับตลาดถูกต้องด้วยสขุลกัษณะตามเง่ือนไขท่ีบงัคบัไว้ในข้อบญัญัติ

องค์การบริหารสว่นตําบลนี ้ตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกหนงัสืออนญุาตได้  

ข้อ 6 หากสถานท่ีจัดต้ังตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดต้ังตลาดต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
 ข้อ 8 ในข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย ให้จดัตลาดเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 (1) ตลาดประเภทท่ี 1 ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจําหรืออย่างน้อยสปัดาห์

ละครัง้ และมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ 

 (2) ตลาดประเภทท่ี 2 ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจําหรืออย่างน้อยสปัดาห์

ละ 1 ครัง้ และมีลกัษณะตามท่ีกําหนด 

 (3) ตลาดประเภทท่ี 3 ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการชัว่คราว หรือครัง้คราว หือตามวนั

เวลาท่ีกําหนด และมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ 

 ข้อ 38 ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตพร้อมชําระคา่ธรรมเนียม  ตามอตัราท้าย ข้อบญัญตัิองค์การบริหาร

สว่นตําบลนีภ้ายในกําหนด สบิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หากมิได้มารับใบอนยุาตและ

ชําระคา่ธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวา่สละสทิธ์ิ 

 ข้อ 39 เม่ือได้รับใบอนญุาตผู้ใดประสงค์จะขอต่อใบอนญุาต ให้ย่ืนคําขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตาม แบบ ตล.

3 ก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ เม่ือได้รับคําขอพร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพกังาน

ท้องถ่ินจะไม่สัง่ต่อใบอนญุาต หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนญุาตสิน้อายจุะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

ย่ีสบิ ของจํานวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างชําระ 

 ข้อ 40 ใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ให้มีอาย ุ1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบอนญุาต หรือให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ

ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย 

 ข้อ 41 ผู้ รับใบอนญุาต ผู้ ใดจะประสงค์แก้ไขรายการในใบอนญุาต หรือไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้

ย่ืนคําขอแก้ไขในรายการท่ีอนญุาต หรือให้ย่ืนคําขอบอกเลกิการดําเนินกิจการตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตามแบบ ตล .4 

209 
 



210/11 
 

 ข้อ 42 หากปรากฏวา่ ใบอนญุาตสญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุด ในสระสําคญัผู้ ได้รับใบอนญุาตจะต้องย่ืนคําขอ

ใบแทนใบอนญุาต ต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตาม แบบ ตล.4 ภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับทราบถึงการสญูหาย ถกู

ทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคญั แล้วแตก่รณี พร้อมหลกัฐาน  

 (1) เอกสารการแจ้งความตอ่สถานีตํารวจ กรณีสญูหายหรือถกูทําลาย 

 (2) ใบอนญุาตเดมิ กรณีชํารุดในสาระสําคญั 

 ข้อ 43 การอออกใบแทนใบอนญุาตให้ใช้แบบ ตล.2 โดยประทบัตราสีแดงคําว่า ใบแทน กํากบัไว้ด้วย และให้มี 

วนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับยมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ใน

ใบแทนและต้นขัว้ในแทน 

 ข้อ 44 ผู้ รับใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย  ณ สถานท่ีประกอบ

กิจการ 

 ข้อ 46 ให้ใช้ แบบพิมพ์ตา่ง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  คําขอรับใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ให้ใช้แบบ ตล.1 

  (2) ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ให้ใช้แบบ ตล.2 

  (3) คําขอตอ่ใบอนญุาต ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ให้ใช้แบบ ตล.3 

  (4) คําขออนญุาตการตา่ง ๆ ให้ใช้แบบ ตล.4 

  
  2.เงื่อนไขในการยื่นคาํขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 
     (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

     (2) ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

     (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

    หมายเหตุ: ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้

ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

ตลาดพร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที สํานกังานปลดั/

งานสาธารณสขุ 

(1. 
 

ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบ ุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิม่เตมิเพ่ือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง สํานกังานปลดั/

งานสาธารณสขุ 

(1. 
 

ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. หากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาต 

ไมแ่ก้ไขคําขอ

หรือไมส่ง่เอกสาร

เพิ่มเตมิให้

ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วยและแจ้ง

สทิธิในการอทุธรณ์ 

(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบตัริาชการ

ทางปกครองพ.ศ. 

2539) 
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3) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ  
กรณีถูกต้อง  
- ตามหลกัเกณฑ์ด้าน

สขุลกัษณะเสนอพิจารณา

ออกใบอนญุาต 
กรณีไม่ถูกต้อง 
- ตามหลกัเกณฑ์ด้าน

สขุลกัษณะแนะนําให้

ปรับปรุงแก้ไขด้าน

สขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั สํานกังานปลดั (1. 
 

ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2)  พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

     1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

วนั สํานกังานปลดั (1. 8 ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 
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5) - 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

 
 

1 วนั กองคลงั/

สํานกังานปลดั 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กรณีไมชํ่าระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  ที่ หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  ที่ หมายเหตุ 

1) สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องเช่น

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

2) แผนท่ีโดยสงัเขป

แสดงสถานท่ีตัง้

ตลาด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

3) เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ิน

ประกาศกําหนด

เช่นใบรับรอง

แพทย์ของผู้ขาย

ของและผู้ช่วย

ขายของในตลาด

หรือหลกัฐานท่ี

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเร่ือง

สขุาภิบาลอาหาร

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
 อตัราคา่ธรรมเนียมตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้ตลาดฉบบัละไมเ่กิน 2,000 บาทตอ่ปี 

- คา่ธรรมเนียมการตอ่ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ประเภทท่ี 1 ฉบบัละ 2,000 บาท 

- คา่ธรรมเนียมการตอ่ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ประเภทท่ี 2 ฉบบัละ 1,500 บาท 

คา่ธรรมเนียมการตอ่ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ประเภทท่ี 3 ฉบบัละ 1,000 บาท - 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถ่ิน) 

 
17 ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั งานสาธารณสขุ) หมู่ที ่1 

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 
หมายเหตุ 
 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nasai.go.th) 

 2. ทางโทรศพัท์ :  0 7576 4101 ต่อ 2 

  3. ทางไปรษณีย์  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั) หมู่ที่ 1  ตําบลนาทราย  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

  4. ศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทกุข์ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 101  ต่อ 2)  

  5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์ม 

ได้ท่ี www.nasai.go.th หวัข้อ ข้อมลูสําหรับประชาชน 

 

หมายเหตุ- 19.

16/07/2558 วันที่พมิพ์ 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ลลิล่ีสวุามีน 

อนุมัตโิดย สมชายตู้แก้ว 

เผยแพร่โดย เชาวลติทวนทอง 

216 
 

http://www.nasai.go.th/


217/11 
 

217 
 

 
 


