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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดตัง้ตลาด 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธรจงัหวดัยโสธร  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตจดัตัง้ตลาด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธรจงัหวดัยโสธร  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2)      

พ.ร.บ.สาธารณสขุ พ.ศ.2535 
เทศบญัญติัเทศบาลต าบลส าราญเร่ืองตลาด พ.ศ.2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 16/07/2015 15:09  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการเทศบาล.....(ส านกังานเทศบาลต าบลส าราญ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวดั
ยโสธร 35000) 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 

1. ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้ตลาดจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้พร้อมกบัเอกสาร

และหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

(1  )ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  / ข้าราชการ  /พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
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(2  )ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

(3  )อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ ประกาศก าหนด  

2. เม่ือได้รับค าขอรับใบอนญุาตหรือค าขอตอ่อายใุบอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความถกูต้องและความสมบรูณ์

ของค าขอ ถ้าปรากฏวา่ค าขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเทศ

บญัญตันีิ ้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กูต้องหรือความ      ไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมด และแจ้งให้ผู้ขออนญุาต

แก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องสง่คืนค าขอแก่ผู้ขออนญุาต ก็ให้สง่คืนค าขอ

พร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับค าขอ 

 เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้รับค าขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศบญัญตันีิ ้

 ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการ

ขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา        ตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลา

ไว้แล้วนัน้ แล้วแตก่รณี 

3. ผู้ ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

หากไมม่ารับภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่สละสิทธ์ิ 

4. บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามเทศบญัญตันีิใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ

ของเทศบาลต าบลส าราญ เทา่นัน้ 

   การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบั   เสีย

คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 

   การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด  
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้ตลาด
จะต้องย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้
พร้อมกบัเอกสารและ
หลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
(1  )ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน  /ข้าราชการ  /
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(2  )ส าเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(3  )อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาล

ต าบลส าราญ ประกาศ
ก าหนด 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั  
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล
ส าราญ) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบ  

30 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีย่ืน (ตาม
พระราชบญัญตัวิิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล
ส าราญ) 

3) 
การพิจารณา 
 

ผู้ขอจดัตัง้ตลาด 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนันบั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แตไ่ด้รับแจ้ง  
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล
ส าราญ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 46 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรท่ีออกให้โดย
หนว่ยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ชดุ - 

4) ใบอนญุาตเดมิ - 0 1 ชดุ - 

5) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคารของสถาน 

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

ใบเสร็จ
คา่ธรรมเนียม
เก็บ ขน ขยะมลู
ฝอย  

- 0 1 ชดุ - 

7) 
แผนผงับริเวณ
ท่ีตัง้ตลาด 

- 1 0 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
16. ค่าธรรมเนียม 

อตัราค่าธรรมเนียมรายปี 1000 บาท/ปี 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธรจงัหวดัยโสธร 35000 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบค าขอจดัตัง้ตลาด (ตล.1)  2. แบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาต (ตล.3) 

- 
19. หมายเหตุ 

-วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมือง

ยโสธรจงัหวดัยโสธรสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


