คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของท้องถิ่น))

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.ทัพราช
อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
2) การตรวจสอบเอกสาร
1 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)))
3) การพิจารณา
20 วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)))
4) -การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
8 วัน
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ))

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.ทัพราช
อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

สานักงานปลัด
อบต.ทัพราช
อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

สานักงานปลัด
อบต.ทัพราช
อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

ลาดับ
ขั้นตอน
5) -ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.ทัพราช
อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
4) ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
6) สาเนาใบอนุญาตตามกหหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตามกหหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
7) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตร
ที่ท้องถิ่นกาหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) อัต ราค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตจั ด ตั้ งตลาด ฉบับละไม่เ กิน 2,000 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
บาทต่อปี
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: ( องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช))
2) หมายเลขโทรศัพท์
(หมายเหตุ: ( 037-247927))
3) ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 99 หมู่ 4 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ))
4) ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
(หมายเหตุ: ( โทรศัพท์ 037-609848 โทรสาร 037-609849))
5) ตู้รับฟังความคิดเห็น
(หมายเหตุ: ( องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช))
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))

หมายเหตุ
การแจ้งผลการพิจารณา
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นคา
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กหหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
3)พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กหหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกหหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช วันเพ็ญ สาเนาคู่มือ
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