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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขอตคู่ออสำยยุใบอนยุญสำตจรัดตรัตั้งตลสำด
หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ สสสำนรักงสำนปลรัด  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. สตานจักงานปลจัด  
   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนยุญสำต
1. หลจักเกณฑค์วริธสีการ
   ผผน้ใดประสงคค์ขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งตลาด (ยกเวน้นกระทรวงทบวงกรมราชการสส่วนทน้องถริถิ่นหรรือองคค์กรของรจัฐทสีถิ่ไดน้จจัดตจัตั้งตลาด
ขขตั้นตามอตานาจหนน้าทสีถิ่แตส่ตน้องปฏริบจัตริตามขน้อกตาหนดของทน้องถริถิ่น) จะตน้องยรืถิ่นขอตส่ออายยุใบอนยุญาตตส่อเจน้าพนจักงานทน้องถริถิ่นหรรือเจน้าหนน้าทสีถิ่
ทสีถิ่รจับผริดชอบภายใน..ระบยุ..... วจันกส่อนใบอนยุญาตสริตั้นอายยุ (ใบอนยุญาตมสีอายยุ 1 ปปีนจับแตส่วจันทสีถิ่ออกใบอนยุญาต) เมรืถิ่อไดน้ยรืถิ่นคตาขอพรน้อมกจับ
เสสียคส่าธรรมเนสียมแลน้วใหน้ประกอบกริจการตส่อไปไดน้จนกวส่าเจน้าพนจักงานทน้องถริถิ่นจะมสีคตาสจัถิ่งไมส่ตส่ออายยุใบอนยุญาตและหากผผน้ขอตส่ออายยุใบ
อนยุญาตไมส่ไดน้มายรืถิ่นคตาขอตส่ออายยุใบอนยุญาตกส่อนวจันใบอนยุญาตสริตั้นสยุดแลน้วตน้องดตาเนรินการขออนยุญาตใหมส่เสมรือนเปป็นผผน้ขออนยุญาตราย
ใหมส่
   ทจัตั้งนสีตั้ หากมายรืถิ่นขอตส่ออายยุใบอนยุญาตแลน้วแตส่ไมส่ชตาระคส่าธรรมเนสียมตามอจัตราและระยะเวลาทสีถิ่กตาหนดจะตน้องเสสียคส่าปรจับเพริถิ่มขขตั้นอสีก
รน้อยละ 20 ของจตานวนเงรินทสีถิ่คน้างชตาระและกรณสีทสีถิ่ผผน้ประกอบการคน้างชตาระคส่าธรรมเนสียมตริดตส่อกจันเกรินกวส่า 2 ครจัตั้งเจน้าพนจักงานทน้องถริถิ่น
มสีอตานาจสจัถิ่งใหน้ผผน้นจัตั้นหยยุดดตาเนรินการไวน้ไดน้จนกวส่าจะเสสียคส่าธรรมเนสียมและคส่าปรจับจนครบจตานวน
2. เงรืถิ่อนไขในการยรืถิ่นคตาขอ (ตามทสีถิ่ระบยุไวน้ในขน้อกตาหนดของทน้องถริถิ่น)
   (1) ผผน้ประกอบการตน้องยรืถิ่นเอกสารทสีถิ่ถผกตน้องและครบถน้วน
   (2) ตน้องยรืถิ่นคตาขอกส่อนใบอนยุญาตสริตั้นอายยุ
   (3) สภาพสยุขลจักษณะของสถานประกอบกริจการตน้องถผกตน้องตามหลจักเกณฑค์ (ตามขน้อกตาหนดของทน้องถริถิ่น)
   (4) ......ระบยุเพริถิ่มเตริมตามหลจักเกณฑค์วริธสีการและเงรืถิ่อนไขการขอและการออกใบอนยุญาตและตามแบบทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นกตาหนดไวน้
ในขน้อกตาหนดของทน้องถริถิ่น....
หมายเหตยุ: ขจัตั้นตอนการดตาเนรินงานตามคผส่มรือจะเรริถิ่มนจับระยะเวลาตจัตั้งแตส่เจน้าหนน้าทสีถิ่ไดน้รจับเอกสารครบถน้วนตามทสีถิ่ระบยุไวน้ในคผส่มรือประชาชน
เรสียบรน้อยแลน้วและแจน้งผลการพริจารณาภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันพริจารณาแลน้วเสรร็จ

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ 
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
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1. การตรวจสอบเอกสาร : ผผน้ขอรจับใบอนยุญาตยรืถิ่นคตาขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งตลาด
   พรน้อมหลจักฐานทสีถิ่ทน้องถริถิ่นกตาหนด
2. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าหนน้าทสีถิ่ตรวจสอบความถผกตน้องของคตาขอและความ
   ครบถน้วนของเอกสารหลจักฐานทจันทสี
   กรณสีไมส่ถผกตน้อง/ครบถน้วนเจน้าหนน้าทสีถิ่แจน้งตส่อผผน้ยรืถิ่นคตาขอใหน้แกน้ไข/เพริถิ่มเตริมเพรืถิ่อดตาเนรินการ
หากไมส่สามารถดตาเนรินการไดน้ในขณะนจัตั้นใหน้จจัดทตาบจันทขกความบกพรส่องและรายการ
เอกสารหรรือหลจักฐานยรืถิ่นเพริถิ่มเตริมภายในระยะเวลาทสีถิ่กตาหนดโดยใหน้เจน้าหนน้าทสีถิ่และผผน้ยรืถิ่น
คตาขอลงนามไวน้ในบจันทขกนจัตั้นดน้วย
   หมายเหตต:  หากผผห้ขอตต่ออายศุใบอนศุญาตไมต่แกห้ไขคกาขอหรรือไมต่สต่งเอกสารเพริที่มเตริมใหห้ครบ
ถห้วนตามททที่กกาหนดในแบบบวันทถึกความบกพรต่องใหห้เจห้าหนห้าททที่สต่งครืนคกาขอและเอกสาร
พรห้อมแจห้งเปป็นหนวังสรือถถึงเหตศุแหต่งการครืนดห้วยและแจห้งสริทธริในการอศุทธรณร (อศุทธรณร
ตามพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
3. การพริจารณา : เจน้าหนน้าทสีถิ่ตรวจสถานทสีถิ่ดน้านสยุขลจักษณะ กรณสีถผกตน้องตามหลจักเกณฑค์
   ดน้านสยุขลจักษณะเสนอพริจารณาออกใบอนยุญาต  กรณสีไมส่ถผกตน้องตามหลจักเกณฑค์ดน้าน
   สยุขลจักษณะแนะนตาใหน้ปรจับปรยุงแกน้ไขดน้านสยุขลจักษณะ
   หมายเหตต:  กฎหมายกกาหนดภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสศุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วริธทปฏริบวัตริราชการทาง
ปกครอง (ฉบวับททที่ 2) พ.ศ. 2557
4. การแจน้งคตาสจัถิ่งออกใบอนยุญาต/คตาสจัถิ่งไมส่อนยุญาตใหน้ตส่ออายยุใบอนยุญาต
     1. กรณสีอนยุญาต
มสีหนจังสรือแจน้งการอนยุญาตแกส่ผผน้ขออนยุญาตทราบเพรืถิ่อมารจับใบอนยุญาตภายในระยะเวลาทสีถิ่
ทน้องถริถิ่นกตาหนดหากพน้นกตาหนดถรือวส่าไมส่ประสงคค์จะรจับใบอนยุญาตเวน้นแตส่จะมสีเหตยุหรรือขน้อ
แกน้ตจัวอจันสมควร
     2. กรณสีไมส่อนยุญาตใหน้ตส่ออายยุใบอนยุญาต
แจน้งคตาสจัถิ่งไมส่อนยุญาตใหน้ตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งตลาดแกส่ผผน้ขอตส่ออายยุใบอนยุญาตทราบ
พรน้อมแจน้งสริทธริในการอยุทธรณค์
หมายเหตต:  ในกรณทททที่เจห้าพนวักงานทห้องถริที่นไมต่อาจออกใบอนศุญาตหรรือยวังไมต่อาจมทคกาสวัที่งไมต่
อนศุญาตไดห้ภายใน 30 ววันนวับแตต่ววันททที่เอกสารถผกตห้องและครบถห้วนใหห้แจห้งการขยายเวลาใหห้
ผผห้ขออนศุญาตทราบทศุก 7 ววันจนกวต่าจะพริจารณาแลห้วเสรร็จพรห้อมสกาเนาแจห้งสกานวัก ก.พ.ร. 
ทราบ

สตานจักงานปลจัด อบต.โปป่งตาลอง

ขรัตั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ (ตคู่อ)
ขรัตั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
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5. ชตาระคส่าธรรมเนสียม (กรณสีมสีคตาสจัถิ่งอนยุญาตตส่ออายยุใบอนยุญาต) แจน้งใหน้ผผน้ขออนยุญาตมา
   ชตาระคส่าธรรมเนสียมตามอจัตราและระยะเวลาทสีถิ่ทน้องถริถิ่นกตาหนด
   หมายเหตต:  กรณทไมต่ชการะตามระยะเวลาททที่กกาหนดจะตห้องเสทยคต่าปรวับเพริที่มขถึตั้นอทกรห้อยละ 
   20 ของจกานวนเงรินททที่คห้างชการะ

สตานจักงานปลจัด อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  30  วจัน  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
1. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรรือบจัตรอรืถิ่นทสีถิ่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐ  สตาเนา 1 ชยุด
2. สตาเนาทะเบสียนบน้าน  สตาเนา 1 ชยุด
3. หนจังสรือรจับรองนริตริบยุคคล  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนด)
4. ใบมอบอตานาจ (ในกรณสีทสีถิ่มสีการมอบอตานาจ)  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนด)
5. หลจักฐานทสีถิ่แสดงการเปป็นผผน้มสีอตานาจลงนามแทนนริตริบยุคคล ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนด)
6. สตาเนาใบอนยุญาตตามกฎหมายอรืถิ่นทสีถิ่เกสีถิ่ยวขน้องเชส่นสตาเนาใบอนยุญาตสริถิ่งปลผกสรน้างอาคารหรรือหลจักฐานแสดงวส่าอาคารนจัตั้น
สามารถใชน้ประกอบการไดน้ตามกฎหมายวส่าดน้วยการควบคยุมอาคาร  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนด)
7. แผนทสีถิ่โดยสจังเขปแสดงสถานทสีถิ่ตจัตั้งตลาด  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนด)
8. เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนดเชส่นใบรจับรองแพทยค์ของผผน้ขายของและผผน้ชส่วยขายของ
   ในตลาดหรรือหลจักฐานทสีถิ่แสดงวส่าผส่านการอบรมเรรืถิ่องสยุขาภริบาลอาหารตามหลจักสผตรทสีถิ่ทน้องถริถิ่นกตาหนดเปป็นตน้น ฉบจับจรริง 1 
   ฉบจับ  สตาเนา 1 ฉบจับ
   หมสำยเหตยุ (เอกสารและหลจักฐานอรืถิ่นๆตามทสีถิ่ราชการสส่วนทน้องถริถิ่นประกาศกตาหนด)

คคู่สำธรรมเนทยม
 อจัตราคส่าธรรมเนสียมตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งตลาดฉบจับละไมส่เกริน 2,000 บาทตส่อปปี
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ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีถิ่ระบยุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรืถิ่อรน้องเรสียนไดน้ทสีถิ่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนร็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผส่ทสีถิ่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รจับฟฟังความคริดเหร็น (ตจัตั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบคตาขอรจับใบอนยุญาต/ตส่ออายยุใบอนยุญาต

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

160

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

161

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

162

ชมืที่อกระบวนงสำน: การขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งตลาด
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมอนามจัยกรมอนามจัยกรมอนามจัย
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททที่
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ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีถิ่ใหน้บรริการในสส่วนภผมริภาคและสส่วนทน้องถริถิ่น (กระบวนงานบรริการทสีถิ่เบร็ดเสรร็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนยุญาต/ออกใบอนยุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนยุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

 1) พ.ร.บ. ควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
 2) พ.ร.บ. การสาธารณสศุข พ.ศ. 2535 และททที่แกห้ไขเพริที่มเตริม พ.ศ. 2550
 3) กฎกระทรวงวต่าดห้วยสศุขลวักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัถิ่วไป
พมืตั้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริถิ่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริการสาธารณสยุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:   30  วจัน 
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีถิ่ยตส่อเดรือน 0
จตานวนคตาขอทสีถิ่มากทสีถิ่สยุด 0
จตานวนคตาขอทสีถิ่นน้อยทสีถิ่สยุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขอตส่ออายยุใบอนยุญาตจจัดตจัตั้งตลาด

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวร็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มรือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีถิ่เผยแพรส่คผส่มรือ: -
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