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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

3)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยตามหลักการปฏิ บตั ิ นนั้ สถานประกอบกิ จการใดตัง้ อยู่ใน
เขตท้องถิ่ นใดให้ยืน่ คําขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่ นนัน้ (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ าย ที ร่ ับผิ ดชอบในการให้บริ การในเขต
ท้องถิ่ นนัน้ ) สํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
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หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี ย่ นแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที ร่ ับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที ท่ อ้ งถิ่ นเปิ ดให้บริ การ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
(ยกเว้ น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้ องถิ่นหรื อองค์กรของรัฐที่ได้ จดั ตัง้
ตลาดขึ ้นตามอํานาจหน้ าที่ แต่ต้องปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น) ต้ องยื่นขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาต
ตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น ณ กลุม่ /กอง/ฝ่ าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจัดตัง้

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 นาที

-

หมายเหตุ

()
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ตลาดพร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้ องของคําขอ และความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนัน้ ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต

-

2)

3)

(หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วน ตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วย และ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539))
(กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

การแจ้ งคําสัง่ ออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตแก่ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กําหนด หากพ้ นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุ
หรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสัง่ ไม่ออก
ใบอนุญาตจัดตังตลาดแก่
้
ผ้ ู
ขออนุญาตทราบ พร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน

-

4)

5)

หมายเหตุ

สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน ให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานัก ก.พ.ร.
ทราบ)
( กรณีไม่ชําระ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

คําสัง่ อนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกําหนด

หมายเหตุ

ตามระยะเวลาที่
กําหนด จะต้ อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ ้น
อีกร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล
3)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(-)

1

ฉบับ

(-)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
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ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานที่แสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เช่น
สําเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้ างอาคาร
หรื อหลักฐาน
แสดงว่าอาคาร
นันสามารถใช้
้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุม
อาคาร
แผนที่โดยสังเขป แสดงสถานที่ตงั ้
ตลาด

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

3)

ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขายของ
และผู้ชว่ ยขาย
ของในตลาดหรื อ
หลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม
เรื่ องสุขาภิบาล
อาหาร ตาม
หลักสูตรที่
ท้ องถิ่นกําหนด

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด ฉบับละไม่ เกิน 2,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ่ น)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน แจ้ งผ่านศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน ตามช่องทางการให้ บริการของส่วนราชการนันๆ
้
หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที ร่ ับผิ ดชอบ ช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม หรื อสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
หมายเหตุ (
1. ทางอิ นเตอร์ เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th
2. ทางโทรศัพท์ (สํานักงานเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ : 0-4382-1354-6 , สํานักงานสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม :
0-4382-1354-6 ต่อ 403
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3. ทาง ไปรษณี ย์ (สํานักงานเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมื อง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ่ น)
2)

แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้ งความบกพร่องและรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องนํามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา
8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ ต้ อง
จัดทําหนังสือแจ้ งภายในวันที่มายื่นคําขอใบอนุญาตหรื อขอต่อใบอนุญาต
((เอกสาร/แบบฟอร์ ม ให้เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของถิ่ น))

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์ : 18/07/2558
สถานะ : เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย : ธีรญา พันเทศ
อนุมตั ิ : จารุวฒ
ั น์ บุญเพิ่ม
เผยแพร่โดย : อภิวฒ
ั น์ ปะกิงทัง

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ
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