
 
 

 
  

  

๑.กองคลังเทศบาลต าบลบ้านดอน   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ – ๔๖๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๕ 

โทรสาร    ๐๓๕ – ๔๖๖๕๐๙ 

เว็บไซต์ : .......................................................................... 

 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ จนถึงฉบบัท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรา ๑๖ (๒๓)(๒๙)(๓๐)แหง่พระราชบญัญตัิ

ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา 

35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหง่พระราชบญัญตักิาร

สาธารณสขุ  พ.ศ.2535 อนัเป็นพระราชบญัญัตท่ีิมีบทบญัญตับิางประการเก่ียวกบัการจ ากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบคุคลซึง่เทศบาลเทศบาลต าบลบ้านดอน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน  

และโดยความเห็นชอบของผู้วา่ราชการจงัหวดัสพุรรณบรึุ  จงึตราเทศบญัญัตไิว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านดอน

ขอบเขตการให้บริการ      การขออนญุาตจดัตัง้ตลาด

ชอ่งทางการให้บริการ

คู่มือส าหรับประชาชน 

 

 



 
 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

 ๑.  ยื่นเอกสารขอใบอนญุาตกบัเจ้าพนกังานท้องถ่ิน พร้อมเอกสารท่ีก าหนดในเทศบญัญตัิ 

 ๒.  เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนกังานสาธารณสขุออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการ 

 ๓.  เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณา 

 ๔.  เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นขอใบอนญุาตมารับใบอนญุาต 
ระยะเวลา  

 ไมเ่กิน ๗ วนัท าการ 

รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ 

 ๑.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนญุาต ๑ ฉบบั หากเป็นนิติบคุคลให้น าส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคลมาประกอบด้วย 

 ๒.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผู้ขอรับใบอนญุาต 

 ๓.  หลกัฐานแสดงวา่อาคารนัน้สามารถใช้ประกอบการได้โดยถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

 ๔.  กรณีเจาของไมส่ามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้รับมอบอ านาจน าหนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูต้องตาม

กฏหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจมาแสดง 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ  

 ๑. หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม                                                                 จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ ผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ                                                          

 ๓. เอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้อง      

ค่าธรรมเนียม 

๑.  ตลาดประเภทที่ ๑ ฉบบัละ  ๒,๐๐๐ บาท 

๒.  ตลาดประเภทท่ี ๒ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถตดิตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน              

ส านกัปลดัเทศบาลต าบลบ้านดอน เทศบาลต าบลบ้านดอน โทรศพัท์: ๐-๓๕ ๔๔๖๕๐๙ 

 หรือ เว็บไซต์ : http://www.bandon.go.th/  

 

 

 

 



 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม        

 เลขที่รับ……………….          แบบ  ต.๑ 
ค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 

 

                                                                                                  เขียนท่ี…………………………………… 
                                                                            วนัท่ี…………….เดือน………………….พ.ศ………… 

 ขา้พเจา้  (   ) บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล ช่ือ………………………………………..อาย…ุ……ปี 
สัญชาติ……….เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี……………………อยูบ่า้นเลขท่ี/ส านกังานเลขท่ี……….…… 
ซอย…………………ถนน…………………ต าบล………………อ าเภอ………………..จงัหวดั…………. 
 ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจดัตั้งตลาดต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

๑.  ช่ือตลาด…………………………………………………….จ านวน………………….แผง 
 ๒.  ตั้งอยูเ่ลขท่ี……….ซอย……………ถนน……………..ต าบล…………….….อ าเภอ………….
จงัหวดั………………………….โทรศพัท…์…………………………………… 
 ๓.  เน้ือท่ีตลาด………………ตารางเมตร ตั้งอยูห่่างจากโรงงานก าจดัขยะ  โรงงานก าจดัส่ิงปฏิกูล  
โรงงานบ าบดัน ้าเสีย  โรงเล้ียงสัตว ์ สุสาน  ฌาปนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษาหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีจะมี 
ผลกระทบต่อสุขลกัษณะตลาดหรืออาจจะไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญจากตลาดในลกัษณะเดียวกนั………เมตร 
 ๔.  ผูจ้ดัการตลาด……………………………….…อาย…ุ….ปี สัญชาติ…………
บา้นเลขท่ี………....ตรอก/ซอย……………ถนน……………………หมู่ท่ี………..ต าบล……………….
อ าเภอ………………….จงัหวดั…………………………โทรศพัท…์…………………………………… 
 ๕.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 

๕.๑ ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ  หากเป็นนิติบุคคลใหน้ าส าเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 

๕.๒ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต 
๕.๓ หลกัฐานแสดงวา่อาคารนั้นสามารถใชป้ระกอบการไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุม 

อาคาร 
๕.๔กรณีเจา้ของไม่สามารถยืน่ค  าขอดว้ยตนเองได ้ ใหผู้รั้บมอบอ านาจน าหนงัสือมอบอ านาจ                  

ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจมาแสดง 
                 

   ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
                                     ลงช่ือ………………………………….ผูข้อรับใบอนุญาต 

                                   (…………………………..….…) 



 
 

 
              
 ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีตามล าดบั 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ)……………………………………. 

(…………………………………..) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงช่ือ)………………………………….… 

(…………………………… ……) 

ความเห็นปลดัเทศบาลต าบลบา้นดอน 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ)………………………………….… 

(……………………………………) 
 

ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)………………………………….… 

(…………………………………..) 
                                                                                                                                                      เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

หมายเหตุ ไดอ้อกใบอนุญาต  เล่มท่ี……เลขท่ี…….. ลงวนัท่ี………เดือน……………พ.ศ……………แลว้ 
 



 
 

         แบบ  ต.๒ 
-ครุฑ- 

ใบอนุญำตจดัตั้งตลำด 
 

เล่มท่ี……….เลขท่ี………/…………       
 (๑)  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เทศบาลต าบลบา้นดอน อนุญาต…………………………………… 
สัญชาติ……………อยูบ่า้นเลขท่ี……………..…หมู่ท่ี……..ต าบล…………………….
อ าเภอ…………………..จงัหวดั…………………………..…….หมายเลข
โทรศพัท…์………………………. 
 จดัตั้งตลาดโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่ือตลาด…………………………เน้ือท่ีตลาด…….…..…….ตารางเมตร จ านวน…………….…แผง 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี………..…..ซอย………….…ถนน………………..ต าบล………………..
อ าเภอ………………..........จงัหวดั.............................................โทรศพัท…์…………………………… 

ผูจ้ดัการตลาด………………………………….อาย…ุ..….ปี สัญชาติ……...…อยู่
บา้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี….….ต าบล………….อ าเภอ………………จงัหวดั……………หมายเลข
โทรศพัท…์……………………. 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ…………..…..…บาท(………………………………….……....)ตาม
ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี….………..เลขท่ี……….………ลงวนัท่ี…………………………………. 

(๒)   ผูรั้บใบอนุญาตต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในเทศบญัญติั
เทศบาลต าบลบา้นดอน  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 (๓)   หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมิอาจแกไ้ขได ้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  อาจพิจารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได ้
 (๔)   ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย  คือ 

๔.๑)……………………………………………………………….…………………………….. 
๔.๒)………………………………………………………………………………………......... 

 
(๕)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกใหเ้ม่ือวนัท่ี…………….เดือน……………………พ.ศ…………… 
 
(๖)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีส้ินอายวุนัท่ี. ……………….เดือน……………………พ.ศ…………… 

 
ลงช่ือ…………………………………… 
         (………………………………….) 
                     เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 



 
 

ค าเตือน (๑) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐ บาท 

(๒)หากประสงคจ์ะประกอบกิจการในปีต่อไปตอ้งยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
 (มีต่อดา้นหลงั)                                                                

รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม 
 

     วนั/เดือน/ปี 
ท่ีออกใบอนุญาต 

     วนั/เดือน/ปี 
ท่ีส้ินอายใุบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน            (ลงช่ือ) 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน      เล่มท่ี        เลขท่ี    วนั/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

เลขที่รับ…………………                         แบบ ต.๓
      

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
 

เขียนท่ี……………………………………………. 
วนัท่ี………….เดือน……………….พ.ศ…………… 

เรียน     เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 

 ขา้พเจา้………..……………………………………………อาย…ุ………..ปี 
สัญชาติ…………………. 
อยูบ่า้นเลขท่ี………… …ซอย………………ถนน…………………ต าบล…………
อ าเภอ………………….....จงัหวดั…………………………….. รหสัไปรษณีย…์………….
โทรศพัท…์………………. 
ขอยืน่เร่ืองราวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี………...ซอย…………………ถนน………………ต าบล………………อ าเภอ………………..
จงัหวดั………… รหสัไปรษณีย…์………….โทรศพัท…์………………. 
เน่ืองจากใบอนุญาตฉบบัเดิม  เล่มท่ี………เลขท่ี…………ลงวนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
เกิดการสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคญั…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอรับรองวา่จะปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและเง่ือนไขท่ีไดว้างไวทุ้กประการพร้อมน้ีไดแ้นบส าเนา
ทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และเอกสารหลกัฐานตามท่ีเทศบญัญติัก าหนดมาดว้ย 
 
 
    
      ลงช่ือ…………………………………………… 
       (………………………………………) 
                ผูข้ออนุญาต 
 
 
                                                                             



 
 

            แบบ  ต.๔ 
ค ำร้องขออนุญำตกำรต่ำง ๆ  

 
                                                                                          เขียนท่ี………………………………………… 
                                                                                  วนัท่ี………เดือน………………….พ.ศ…………… 

 ขา้พเจา้  (   ) บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล ช่ือ………………………………………..อาย…ุ………ปี 
สัญชาติ…………เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี……………………อยูบ่า้นเลขท่ี………..…ซอย………….....
ถนน……………หมู่…………ต าบล………………อ าเภอ………………..จงัหวดั…………………………… 
โทรศพัท…์…………………………………… 

ขอยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
………………………….……………………………………….……………………………………………...
….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………… 

จึงมีความประสงค ์
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความตามค าร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงช่ือ……………………………….ผูข้ออนุญาต 
            (……………….……………..) 
 
 
 

 

 

 

  



 
 

  

  

  


