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คู่มือส าหรับประชาชน: ข้อบังคับต าบลเร่ืองตลาด พ.ศ. 2542 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ข้อบงัคบัต าบล เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2542 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ข้อบงัคบัต าบลมูโนะเร่ืองตลาดพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมไ่ด้ก าหนด  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบงัคบัต าบล เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2542  องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โทรศพัท์ 073-621020-2/
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์วิธีการ 
  1. ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้ตลาดให้ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบตล.1 พร้อมด้วยแผนผงัแบบก่อสร้างและรายการปลกู
สร้างในสถานท่ีจดัตัง้ตลาดตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
  2. หากสถานท่ีจดัตัง้ตลาดเป็นอาคารผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้จดัตัง้ตลาดต้องด าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคมุอาคาร 
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  3. ในข้อบงัคบัต าบลนีใ้ห้จดัตลาดเป็น 3 ประเภทดงันี ้
    (1) ตลาดประเภทท่ี 1 ได้แก่ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรืออยา่งน้อยสปัดาห์ละหนึง่
ครัง้และมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไว้ในบงัคบัต าบล 
    (2) ตลาดประเภทท่ี 2 ได้แก่ตลาดท่ีไมมี่โครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการชัว่คราวเป้นการประจ าหรืออยา่งน้อย
สปัดาห์ละหนึง่ครัง้และมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัต าบล 
    (3) ตลาดประเภทท่ี 3 ได้แก่ตลาดท่ีไมมี่โครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการชัว่คราวหรือครัง้คราวหรือตามวนัท่ีก าหนด
และมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัต าบล 
  4. ท่ีตัง้ตลาดต้องอยูห่า่งไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยเมตรจากแหลง่ท่ีนา่รังเกียจหรือแหลง่ท่ีก่อให้เกิดมลพิษของเสียโรงเลีย้ง
สตัว์แหลง่โสโครกท่ีก าจดัมลูฝอยอนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัเว้นแตจ่ะมีวิธีการป้องกนัซึง่เจ้าพนกังาน
สาธารณสขุได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  5. ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตพร้อมช าระคา่ธรรมเนียมตามาอตัราท้ายข้อบงัคบัต าบลภายในก าหนดห้าสิบ
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหากมิได้มารับใบอนญุาตและช าระคา่ธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
  6. เม่ือผู้ รับใบอนญุาตผู้ใดประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบตล.3 ก่อน
ใบอนญุาตสิน้อายเุม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัช าระคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบการตอ่ไปจนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะ
สัง่ไมต่อ่ใบอนญุาตหากมิได้ช าระคา่ธรรมเนียมก่อนใบอนญุาตสิน้อายจุะต้องช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของ
จ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระ 
 7. ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาดให้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของข้อบงัคบัองค์การ
บริหารสว่นต าบลมโูนะ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ย่ืนค าขอตรวจสอบค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐาน 
 
 

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ  
สไุหงโก-ลก จงัหวดั
นราธิวาส 

- 

2) การพิจารณา 
 

รายงานผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสัง่
การภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้
รับค าขอ 
 
 

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ   
สไุหงโก-ลก  จงัหวดั
นราธิวาส 

 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ 
 
 

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ  
สไุหงโก-ลก จงัหวดั
นราธิวาส 

- 

4) การพิจารณา 
 

ออกใบอนญุาต/ไมอ่อก
ใบอนญุาตโดยแจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบภายใน 20 วนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับค าขอ 
 

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ   
สไุหงโก-ลก  จงัหวดั
นราธิวาส 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 20 วนั 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (ผู้ขออนญุาต ) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบบั (ผู้ขออนญุาต ) 
3) บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (ผู้จดัการหากไม่
เป็นบคุคล
เดียวกบัผู้ ถือ
ใบอนญุาต ) 

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบบั (ผู้จดัการหากไม่
เป็นบคุคล
เดียวกบัผู้ ถือ
ใบอนญุาต ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบบั (ของบ้านท่ีใช้เป็น
ท่ีตัง้สถาน
ประกอบการ ) 

6) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (พร้อมแสดงบตัร
ประจ าตวัของ
ผู้แทนนิติบคุคล
หากผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล ) 

7) ส าเนาใบอนญุาตปลกู
สร้างอาคารท่ีใช้แสดง
วา่อาคารท่ีใช้เป็น
สถานท่ีประกอบการ
สามารถใช้
ประกอบการนัน้ได้
โดยถกูต้องตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคาร 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนงัสือมอบ
อ านาจพร้อม
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับ
มอบกรณีผู้ขอรับ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาตไม่
สามารถมา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดประเภทที่ 1 

ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดประเภทที่ 2 
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 
หมายเหตุ  

3) ใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดประเภทที่ 3 
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สายตรงองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะโทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่อบต.มโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะอ.สไุหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.muno.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (แบบตล.1) 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 




