
คู่มือสําหรับประชาชน: การอนุญาตจัดตั �งตลาด 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล   จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การอนญุาตจดัตั �งตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

 พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัตเิทศบาลตําบลยางฮอมเรื�องการควบคมุ 

กิจการตลาด พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน    0  จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การอนญุาตจดัตั �งตลาด เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  

โทรศพัท์ 0-5360-6223 ต่อ 26/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

                               ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ.๒๕๓๕ได้กําหนดให้อํานาจแก่ราชการสว่นท้องถิ�นในการตราข้อกําหนดของ

ท้องถิ�นเรื�องสขุลกัษณะของกิจการที�ต้องควบคมุหรือกํากบัดแูลเพื�อกิจการดงักลา่วให้ปฏิบตัิหรือดําเนินกิจการเป็นไป

ตามวตัถปุระสงคที์�ไมก่่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสขุสิ�งแวดล้อมหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสขุพ.ศ.๒๕๓๕ได้บญัญัติไว้ในหมวดหมวด๘เรื�องตลาดสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร c]t

เพื�อให้การดแูลปัญหาการสาธารณสขุสิ�งแวดล้อมในเขตพื �นที�ตําบลยางฮอมเป็นไปตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ

พ.ศ.๒๕๓๕ให้ครบถ้วนถกูต้องเพื�อประโยชน์แก่สขุภาพและพลานามยัของประชาชนโดยสว่นร่วมจึงกําหนดหลกัเกณฑ์

และเงื�อนไขในการขออนญุาตก่อนการจดัตั �งตลาด 

 



 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประสงค์จะประกอบ

กิจการยื�นขอใบอนญุาต

พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองสาธารณสขุ

และสิ�งแวดล้อม  

โทรศพัท์  

053-606223 

 ตอ่ 26 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานและดําเนินการ

ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์

และทําความเหน็เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ�น 
 

7 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองสาธารณสขุ

และสิ�งแวดล้อม  

โทรศพัท์  

053-606223 

 ตอ่ 26 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้บริหารท้องถิ�นพิจารณา

อนมุตัิ 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองสาธารณสขุ

และสิ�งแวดล้อม  

โทรศพัท์  

053-606223 

 ตอ่ 26 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วนั 

 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 5 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 



ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

- 1 1 ฉบบั - 

4) แบบแปลนการ

ก่อสร้างอาคาร 

- 1 1 ฉบบั (กรณีตลาดที�มี

โครงสร้างอาคาร) 

5) เอกสารแสดง

กรรมสิทธิ�ใน

พื �นที� 

- 1 1 ฉบบั - 

6) แผนพงัแสดง

พื �นที�พอสงัเขป 

- 1 1 ฉบบั (กรณีตลาดที�ไมม่ี

โครงสร้างอาคาร) 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตจัดตั �งตลาดประเภท 1 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

 

2) ใบอนุยาตการจัดตั �งตลาดประเภท 2 

ค่าธรรมเนียม  800 บาท 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม) เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  

                                   จงัหวดัเชียงราย    โทรศพัท์ 0-5360-6223 ตอ่ 26 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน   ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ   เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

                ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 

 


