
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน

ท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

(ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
โทร 032-739626  โทรสาร 032-739627 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร  อ าเภอ

จอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ 
ค าขอ และความถูกต้องของค าขอจัดตั้ง
ตลาด 
     

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ ์ 
 

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 
4) ช าระค่าธรรมเนยีม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร  
อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม 
(ถ้าม)ี 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
ไพร  

อ าเภอจอมบึง  



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม 
(ถ้าม)ี 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ – 
 

จังหวัดราชบุร ี

2) 
 

ส าเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่น
ที่กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
ไพร  

อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

3) 
 

รูปถ่าย 1 นิ้ว  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ

องค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
ไพร  

อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุร ี

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย
ละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  
(หมายเหต:ุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ศูนย์รับเรื่องเรียน/ศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ 

 (หมายเหต:ุ องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  1/1 หมู่ที่ 11  ต าบลเบิกไพร  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ีเบอร์โทรศัพท ์032 – 739626 โทรสาร 032-



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
739627 เว็บไซต ์ www.boegprai.go.th 
 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

พ.ร.บ.สภาต าบลเบิกไพรและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30 วัน 

ข้อมูลสถิติกระบวนงาน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



จ านวนเฉลี่ต่อเดือน 0 

จ านวนค าขอทีม่ากที่สุด 0 

จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

 


