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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั งตลาด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั งตลาด
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติ มพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามใหญ่ เรื องตลาด พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั งตลาดเทศบาลตําบลขามใหญ่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลขามใหญ่
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เที ยง)
(โทรศัพท์ 04-5475-051-3 )
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที ท้องถิ นเปิ ดให้บริ การ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั งตลาด(ยกเว้ นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้ องถิ นหรื อองค์กรของรัฐทีได้ จดั ตั งตลาด
ขึ นตามอํานาจหน้ าทีแต่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของท้ องถิน) ต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ นหรื อพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทั งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื นทีเกียวข้ อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามใหญ่ เรื องตลาด พ.ศ.
2551
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั นตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขั นตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั ง
ให้ บริ การส่วน
ตลาดพร้ อมหลักฐานที
งาน/หน่วยงานที
1)
ท้ องถินกําหนด
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 30 นาที
(1. ระยะเวลา
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน
ครบถ้ วนของเอกสาร
งาน/หน่วยงานที
หลักฐานทันที
รับผิดชอบ
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
ให้ ระบุไปตาม
2)
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
บริ บทของท้ องถิน
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
2. หากผู้ขอ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ใบอนุญาตไม่
ดําเนินการได้ ในขณะนั นให้
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
ส่งเอกสารเพิมเติม
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนั นด้ วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้าน 10 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีสง่ คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
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ที

ประเภทขั นตอน

-

4)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การแจ้ งคําสังออก
2 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั งตลาดแก่ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบพร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

หมายเหตุ

และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
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ที

ประเภทขั นตอน
-

5)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 2 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว จาก 30 วันทําการ เหลือ 15 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
บุคคล
หลักฐานอืนๆ
3)
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
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ที

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

-

1

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

1

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ องเช่น
สําเนา
ใบอนุญาตสิง
ปลูกสร้ างอาคาร
หรื อหลักฐาน
แสดงว่าอาคาร
นั นสามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุม
อาคาร
แผนทีโดยสังเขป -

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

1

ฉบับ

( เอกสารและ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสดงสถานทีตั ง
ตลาด

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

ใบรับรองแพทย์ 1
1
ฉบับ
ของผู้ขายของ
และผู้ชว่ ยขาย
ของในตลาดหรื อ
หลักฐานทีแสดง
3)
ว่าผ่านการอบรม
เรื องสุขาภิบาล
อาหารตาม
หลักสูตรที
ท้ องถินกําหนด
16. ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั งตลาด
-ตลาดประเภทที 1 ฉบับละไม่ เกิน 2,000 บาทต่ อปี
-ตลาดประเภทที 2 ฉบับละไม่ เกิน 1,000 บาทต่ อปี
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ตําบลขามใหญ่ อ.เมื อง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 เว็ปไซด์www.khamyaiubon.go.th
เฟสบุค/เพจ: เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)

19. หมายเหตุ -

คู่มือสําหรับประชาชน/กระบวนงาน47/ เทศบาลตําบลขามใหญ่

