คูม่ ือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อำนาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จำนวนคำขอทีน่ อ้ ยทีส่ ุด 0
10. ชือ่ อ้างอิงของคู่มอื ประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 14:45
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขต
ท้องถิ่นใดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้บริการในเขตท้องถิ่น
นั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)

2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและ 1 ชั่วโมง
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าทีแ่ จ้งต่อผู้ยื่น
คำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่
สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำ
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผูย้ ื่นคำขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

20 วัน

-

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่ ้องถิ่น
กำหนดหากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตวั อัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอ

8 วัน

2)

15 นาที

3)

4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น)
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/น่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกำหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535
มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
-

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนา

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

5)

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกำหนด

หมายเหตุ

แจ้งสำนักก.พ.ร. ทราบ)

1 วัน

-

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ า่ นการดำเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัว
0
1
1)
ประชาชน
สำเนาทะเบียน 1
1
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
บุคคล
3)

4)

5)

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

-

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด)

ใบมอบอำนาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอำนาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สำเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สำเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
แผนที่โดยสังเขป แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด

0

1

1

ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขายของ
และผู้ช่วยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่น
กำหนด

1

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

17. ช่องทางการร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0-4498-1221
หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
1)
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

19. หมายเหตุ
-

