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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 16:01
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานสขาภิบาลและสิ่งแวดลอมแขวงทั้ง 4 แขวง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
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ตามขอกําหนด ณ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม แขวงตางทั้ง 4 แขวง
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครเชียงใหม)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
15 นาที
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
เชียงใหม อําเภอ ใหบริการ สวน
ตลาดพรอมหลักฐานที่
เมืองเชียงใหม งาน/หนวยงานที่
1)
ทองถิ่นกําหนด
จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
)
การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
ถูกตองของคําขอ และความ
เชียงใหม อําเภอ ใหบริการ สวน
ครบถวนของเอกสาร
เมืองเชียงใหม งาน/หนวยงานที่
หลักฐานทันที
จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบ
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
ใหระบุไปตาม
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
บริบทของทองถิ่น
2)
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
2. หากผูขอ
ดําเนินการ หากไมสามารถ
ใบอนุญาตไม
ดําเนินการไดในขณะนั้น ให
แกไขคําขอหรือไม
จัดทําบันทึกความบกพรอง
สงเอกสารเพิ่มเติม
และรายการเอกสารหรือ
ใหครบถวน ตามที่
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
กําหนดในแบบ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให
บันทึกความ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

การพิจารณา

3)

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวย และ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539))
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
เชียงใหม อําเภอ ใหบริการ สวน
เมืองเชียงใหม งาน/หนวยงานที่
จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วัน นับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

-

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด หากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแกผู
ขออนุญาตทราบ พรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
เชียงใหม อําเภอ ใหบริการ สวน
เมืองเชียงใหม งาน/หนวยงานที่
จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วัน นับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน ให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร.
ทราบ)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เชียงใหม อําเภอ ใหบริการ สวน
เมืองเชียงใหม งาน/หนวยงานที่
จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด จะตอง
เสียคาปรับเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
2)
บาน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล
3)

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

หลักฐานที่แสดง การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ เชน
สําเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสรางอาคาร
หรือหลักฐาน
แสดงวาอาคาร
นั้นสามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร
แผนที่โดยสังเขป แสดงสถานที่ตั้ง

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ตลาด

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

ใบรับรองแพทย 1
1
ฉบับ
ของผูขายของ
และผูชวยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดง
3)
วาผานการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร ตาม
หลักสูตรที่
ทองถิ่นกําหนด
16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ (ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม)
19. หมายเหตุ
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รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

