
คู ่มู อสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจูัดตั้งตลาด 
หนว่ยงานที่รับผิิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 

 

 

1.  ช อ่กระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2.   หน่วยงานเจู าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
3.  ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริิการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.  หมวดหมู ่ของงานบริการ:ออกใบอนุญาต 
5.  กฎหมายที่ให อำนาจการอนูุญาต หร อทูี่เกี่ยวข อง: 

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสิุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
3. เทศบัญญัติ เริื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2552 
4. กฎหมายอื่นๆ ที่เกิี่ยวข้อง 

6.  พ ้นที่ให บริการ: พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
ระยะเวลาที่ก าหนด 30 วิัน 

7.  ช อ่อู างอิงของค ่ม อประชาชน [สาเนาคูม่ิือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
8.  ช่องทางการให บริการ 

สถานที่ให้บริการ ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
ระยะเวลาเปิดให บริการู วิันจันทร์ ถึง ศุกร ์(ยกเว้นวิันหยิุดที่ทางราชการกำหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพิักเทิี่ยง) 
 

9.  หลักเกณฑ์ วูิธีการ เง อ่นไข (ถ าม)ี ในการย ่นคำขอ และในการพิจารณาอนูุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วูิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิ่นหรือองคก์ร 
ของรัฐท่ีได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิิบัติตามขิ้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อิ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มทีก่ฎหมายก าหนดิ
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 

2. เง ่อนไขในการย ่นคาขอ 
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ิูกต้องและครบถว้น 

(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลิักฐานตามกฎหมายอื่นทิี่เกี่ยวขอ้ง 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

(ตามข้ อก าหนดของท องถิ่น)



ตลาดประเภทที่ 1 
ข้อ 1 ตอ้งมีส่วนร่วมประกอบของสถานที่และสิ่งปลิูกสร้าง คือ อาคารที่ปลูกสริ้างสาหริับผิู้จาหนิ่าย 
สินค้า ทีข่นถ่ายสินค้า ห้องส้วม ทีถ่ิ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และที่จอดรถิ
ยานพาหนะตามที่กำหนดในสิ่วนนี้ 
ข้อิิิิิิิิิ 2 อาคารหริือสิ่งปลิูกสร้างสาหรับใชิ้เป็นสถานที่ประกอบการตลาด ต้องเป็นไปตามหลิักเกณฑิ์และ 
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)      มีถนนรอบอาคารตลาด กว้างไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร มีทางเขิ้าออกบริเวณตลาดกว้างิ
ไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร อย่างน้อย 1 ทาง 

(2) ตัวอาคารตลาด ทาด้วยวิัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
(3) หลิังคาสริ้างด้วยวิัสดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน ความสิูงของหลิังคาต้องมคีวาม 

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พิื้นทาด้วยวิัสดุถาวร แขิ็งแรง ไมิ่ดูดซึมน้า เรียบ ทาความสะอาดง่ายและไม่มิีน้าขังและ

ไม่ลื่น  
 

(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกวิ้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(6) เครือ่งกิั้นหริือสิ่งกีดขวางทาด้วย วิัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกิันสิัตว เชิ่น

สุนิัข ไม่ให้เขิ้าไปในตลาด 
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพิียงพอิเหมาะสม ไมใ่ห้เกิดกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสวิ่างในอาคารตลาดไมิ่น้อยกวิ่า 200 ลักซ ์
(9)  แผงจาหนิ่ายสิินค้าทาด้วยวิัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอิียง และทาความสะอาดง่ายิ

มีความสูงจากพิื้นไมิ่น้อยกวิ่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเขา้ออกสะดวกิ
โดยมีที่นั่งสาหริับผิู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

(10) นาประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพิียงพอิ สาหรับล้างสิินค้า หริือล้างมือิ
ทั้งนี้ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครกิ ไม่ติดหรือทับกิับทอ่ระบายน้าเสียิ
หรือสิ่งปฏิิกูล โดย 

(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมกีิ๊อกน้า ไม่นอ้ยกว่า 3 ก๊อกิ
กรณีทิี่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป จะต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุด ต่อจานวนแผงิจา
หนิ่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิด 15 แผง ให้ถือเป็น 15 แผง 

(ข) มีกิ๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อชาแหละิและแผงจาหน่ายอาหาริ
ประเภทปรุงสำเร็จ 

(ค) มีที่เกิ็บสารองน้าในปริมาณเพิียงพอและสะดวกต่อการใช้ิ กรณีมีแผงจาหน่ายอาหาริ
สดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศกิ์เมตรตอ่จานวนแผงจาหน่ายอาหารสดิ
ทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 

(11) ระบบบาบัดนาเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า ตามกฎหมายวิ่าดว้ยการควบคุมิ
อาคาร ให้มีตะแกรงดักมิูลฝอยและบอ่ดักไขมิันด้วย



(12) ติดตั้งระบบป้องกันอิัคคิีภิัยตามกฎหมายวิ่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความในข้อ (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกิับตลาดที่จัดตั้งขิึ้นก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใชิ้บังคับ แต่ให้ิ

ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
ข้อ 3 ที่ขนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะิมีพ้ืนทิี่เพิียงพอสาหรับิ

ขนถิ่ายสิินค้าในแต่ละวิัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
ความในวรรคหนิึ่ง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกิ่อนที่เทศบัญญัตินี้ใชิ้บังคับ แต่ให้ปรับปริุงตามทิ
เจ้าพนกังานท้องถิ่นกำหนด 
ข้อิิิิิิิิิ 4 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ถ่ายปสัสาวะและอิ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กำหนดในกฎหมายิ
วิ่าดว้ยการควบคุมอาหาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวตลาด หรือในกรณีอยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นิ
สัดสิ่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง 
ข้อิิิิิิิิิ 5 ต้องจัดให้มีทิี่เก็บรวบรวมหรือทิี่วางรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายวิ่าด้วยการควบคุมิ
อาคาร ต้ังอยู่ภายในนอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นทิี่รถเกิ็บขนมูลฝอยเข้าออกดได้สะดวก มีการปกปิดิ
ให้มิดชิดและสามารถป้องกิันสิัตวิ์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตาที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนกังานิ
สาธารณสุขเห็นวิ่าความเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ 
ข้อิิิิิิิิิ 6 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

 

 
 

ตลาดประเภทที่ 2 
ข้อ 1 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีบริเวณสาหริับผิู้ขายของ ห้องสว้ม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และิ
ที่เกิ็บรวบรวมมิูลฝอยตามที่กำหนดในสิ่วนนี้ 

ข้อ 2 สถานที่สาหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑิ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินภายในอาคารมีความกวิ้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(2) บริเวณสาหริับผิู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสิัดส่วนโดยเฉพาะิโดยมีิ

ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แขิ็งแรง ไมิ่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มิีน้าขัง เชิ่น พิื้นที่คอนกรีติ
พิื้นที่ปูดว้ยคอนกรีตส าเริ็จ หรือพิื้นลาดด้วยยางแอลฟัลต์ 

(3)  แผงจาหน่ายสิินค้าประเภทอาหารต้องทาด้วยวิัสดุถาวร เรียบ ทาความสะอาดง่ายิ
สูงจากพิื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจพับเกิ็บได้ 

(4) จัดให้มีน้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพิียงพอิ และจัดให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหาริ
และภาชนะแผงจาหน่ายอาหารสดิ ิ  แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตวิ์ชาแหละิ และแผงจาหนิ่ายอาหาริ
ประเภทปรุงสำเร็จ 

(5) ทางระบายน้าจากจุดทีม่ิีที่ล้าง โดยเป็นรางแบเปิด ทาด้วยวิัสดุผิิวเรียบ มีความลาดเอิียงิ
ระบายน้าได้สะดวกมีตะแกรงดักมิูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะิ
และไม่กิ่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคิียงในกรณิีจาเป็นเจิ้าพนักงานท้องถิ่นโดยแนะนาของิ
เจ้าพนกังานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมิันหริือบ่อพิักน้าเสียก่อนระบายน้าออกสู่ทางระบายน้า 
สาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้



(6) กรณีทิี่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลิังคาิโครงเหล็กคลุมผ้าใบ เตน็ท์ ร่มหริือสิ่งอื่นใดิ
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแขิ็งแรง 
ข้อิิิิิิิิิ 3  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ถ่ายปสัสาวะและอิ่างล้างมือจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่ิ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขิ ตั้งอยู่ในทิี่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายิ
ของ เวิ้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ สิ้วมสาธารณะ สิ้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการทีไ่ด้รับอนุญาติ
ให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี ้ให้มีระยะห่างไมิ่เกิน 50 เมตร 
ข้อิิิิิิิิิ 4   ท่ีรวบรวมมิูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสม เป็นที่พิักมิูลฝอยตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยิ
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นวิ่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆิมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริิมาณิ
มูลฝอยในแต่ละวัน 

 
 

10. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 

ผิู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ 
ใบอนิุญาตจัดติั้งตลาด พรอ้มิ
หลักฐานที่ทิ้องถิิ่นก าหนด 

15 นาที องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

 

2) การตรวจสอบ 
เอกสาร 

เจา้หน้าที่ตรวจสอบความถกูต้อง 
ของคาขอ และความครบถ้วนของิ
เอกสารหลักฐานทันที 

กรณิีไม่ถกูต อง/ครบถ วน้
เจ้าหนิ้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอใหิ้แกิ้ไข/ 
เพิ่มเติมเพือ่ดาเนินการิหากไม่ิ
สามารถดาเนินการได้ในขณะนิั้น ให้ิ
จัดทาบิันทึกความบกพรอ่งและิ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นิ
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดิ
โดยใหิ้เจ้าหนิ้าที่และผู้ยิื่นคาขอลงิ
นามไว้ในบิันทึกนิั้นด้วย 

1 ชิั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

 

3) การพิจารณา เจ้าหนิ้าที่ตรวจด้านสุขลิักษณะ 
กรณิี ถูกต อง้ตามหลักเกณฑิ์ด้าน 

สุขลิักษณะ เสนอพิจารณาออกิ
ใบอนิุญาต 

กรณิี ไม่ถกูต อง้ตามหลักเกณฑ์ิ
ด้านสุขลิักษณะ แนะนาใหิ้ปรับปรุงิ
แกิ้ไขดา้นสุขลิักษณะ 

5 - 15 วนั) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอัยเยอร์

เวง 

 



 

ที่ ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/ 
คาสั่งไม่อนุญาต 

1. กรณีอนุญาต 
มีหนิังสิือแจง้การอนุญาตแก่ิผู้

ขออนิุญาตทราบเพือ่มารับิ
ใบอนิุญาตภายในระยะเวลาที่ทิ้องถิิ่นิ
ก าหนดิหากพ้นก าหนดถอืว่าไม่ิ
ประสงค์จะรับใบอนุญาติเวน้แต่จะมีิ
เหตุหริือขิ้อแก้ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาติแจ้งคาสั่งไม่
ออกใบอนุญาต 

จัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบิ
พรอ้มแจ้งสิิทธิิในการอิุทธรณ์ 

1 - 7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

 

5) - ชาระค่าธรรมเนิียมิ(กรณีมีคาสั่ง 
อนุญาต) 

ผู้ขออนิุญาตมาช าระิ
ค่าธรรมเนิียมตามอัตราและิ
ระยะเวลาที่ทิ้องถิิ่นก าหนด 
พรอ้มรับใบอนุญาต 

1 - 7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

กรณีไม่ชาระตาม 
ระยะเวลาที่กำหนดิ
จะต้องเสียค่าปรับิ
เพิ่มขิึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจานวนเงนิที่ิค้าง
ชาระ) 

ระยะเวลาดาเนูินการรวมู 15 - 30 วิัน 
 

 
 
 

11. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย ่นคาขอ 
11.1) เอกสารย นยันตัวตนที่ออกโดยหนู่วยงานภาครัฐ 

 

 

ที ่ รายการเอกสาร 
ย นยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผ  ออกเอกสาร 

จานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จานวนเอกสาร 
สาเนา 

หน่วยนูับ 
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจาตัว 
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) สาเนาทะเบียนบิ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 



11.2) เอกสารอ ่น ๆ สาหรับย ่นเพิม่เตูิม (พร อมระบุจานวนเอกสารที่ต องมายื่น) 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
ย ่นเพิ่มเตูิม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผ  ออกเอกสาร 

จานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จานวนเอกสาร 
สาเนา 

หน่วยนูับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาต 
ตามกฎหมายอ่ืนที่ิ
เกี่ยวขอ้ง เชิ่นิ
ส าเนาใบอนุญาตสิิ่งิ
ปลิูกสร้างอาคาริ
หรือหลิักฐานแสดงิ
วิ่าอาคารนั้นิ
สามารถใช้ิ
ประกอบการได้ตามิ
กฎหมายวิ่าดว้ยการิ
ควบคุมอาคาร 

กรมโยธาและผัง
เมือง 

0 1 ฉบับ  

2) แผนที่โดยสิังเขป 
แสดงสถานที่ตั้ง 
ตลาด 

- 0 1 ฉบับ  

3) ใบรับรองแพทย์ของ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยิ
ขายของในตลาดิ
หรือหลิักฐานที่ิ
แสดงวิ่าผ่านการิ
อบรมเรื่องิ
สุขาภิิบาลอาหาริ
ตามหลักสูตรที่ิ
ท้องถิ่นกาหนด 

- 1 0 ฉบับ  



12. คู่าธรรมเนูียม 
 

 

การควบคุมตลาดูพ.ศ. 2552 
 

ลาดับ 
ที่ 

 

รายการ 
คู่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 

หมายเหต 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 และ 
การตอ่อายุใบอนุญาต ฉบับละ 

 

 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 
และการต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละิ

ใบแทนใบอนุญาติ ฉบับละ 

2,000 
 
 
 

 

1,000 
 
 
 

 

50 

 

 
 
 
 

 

13. ช่องทางการร องเรูียน องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง โทร. 073-285111  
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 2 ต าบลอัยเยอร์เวง้อ าเภอเบตง้้จังหวัดยะลา) 

 

 
 
 

14. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และค ่ม อการกรอก 
1)     แบบฟอร์มคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีอาคารถาวร 
2)     แบบฟอร์มคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่ไม่มิีอาคารถาวร 


