คู่มือสําหรับประชาชน: การอนุญาตจัดตังตลาด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชือกระบวนงาน:การอนุญาตจัดตังตลาด
หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลยางฮอมเรืองการควบคุม
กิจการตลาด พ.ศ. 2552
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การอนุญาตจัดตังตลาด เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ (กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม) เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย
โทรศัพท์ 0-5360-6223 ต่อ 26/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ได้ กําหนดให้ อํานาจแก่ราชการส่วนท้ องถินในการตราข้ อกําหนดของ
ท้ องถินเรืองสุขลักษณะของกิจการทีต้ องควบคุมหรือกํากับดูแลเพือกิจการดังกล่าวให้ ปฏิบตั ิหรือดําเนินกิจการเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ทีไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสาธารณสุขสิงแวดล้ อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในหมวดหมวด๘เรืองตลาดสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร c]t
เพือให้ การดูแลปั ญหาการสาธารณสุขสิงแวดล้ อมในเขตพืนทีตําบลยางฮอมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องเพือประโยชน์แก่สขุ ภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วมจึงกําหนดหลักเกณฑ์
และเงือนไขในการขออนุญาตก่อนการจัดตังตลาด

1.
2.
3.
4.
5.

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการยืนขอใบอนุญาต
พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐาน

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและดําเนินการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
และทําความเห็นเสนอ
ผู้บริหารท้ องถิน

7 วัน

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

3)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้บริหารท้ องถินพิจารณา
อนุมตั ิ

30 นาที

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้ อม
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 26
กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้ อม
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 26
กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้ อม
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 26

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 5 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

ที
2)
3)
4)
5)

6)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ
แบบแปลนการ
ก่อสร้ างอาคาร
เอกสารแสดง
กรรมสิทธิใน
พืนที
แผนพังแสดง
พืนทีพอสังเขป

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีตลาดทีมี
โครงสร้ างอาคาร)
-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีตลาดทีไม่มี
โครงสร้ างอาคาร)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตจัดตังตลาดประเภท 1
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
2)

ใบอนุยาตการจัดตังตลาดประเภท 2
ค่ าธรรมเนียม 800 บาท

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม) เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5360-6223 ต่อ 26
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300

