คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : มหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
1.1 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองประกาศกาหนด
1.2 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่ต้องส่งคืนคาขอแก้ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
1.3 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
1.4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์
1.5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เท่านั้น
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562
)
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้ว
เสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1.องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ถ.บุรีรัมย์-สตึก อ.เมือง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
2. ยื่นคาขอออนไลน์ โดยสแกน QR-Code
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

https://qrgo.page.link/nuCHK
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 ถึง 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

ระยะเวลา
10 นาที

30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์
2

ลาดับ
ขั้นตอน
(ต่อ) หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่

3)

4)

ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กฎหมายกาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
- การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

30 วัน

สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

5 วัน

สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร. ทราบ)
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ลาดับ
ขั้นตอน
5) -ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์จังหวัด
บุรีรัมย์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

4

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

6)

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
สาเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคาร
นั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

7)

8)

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของ และ ผู้ช่วยขายของในตลาด
หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่
ท้องถิ่นกาหนด (รับรองสุขลักษณะส่วนบุคคลตามข้อ 28 ของข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ต่อปี)
1.1 ตลาดประเภทที่ 1
1.2 ตลาดประเภทที่ 2

(หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทองกาหนด)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

5

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(หมายเหตุ: 0 9453 0013 1 หรือ 044-110700)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
ผู้จัดทา

ผู้เห็นชอบ
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้ตรวจสอบ

วันทีป่ รับปรุง/แก้ไข

(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
ปลัด อบต.บัวทอง
ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสานักปลัด
15 เมษายน 2563

(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายก อบต.บัวทอง
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