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คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตจัดตัง้ ตลำด
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมอนำมัย / องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลหนองแสง
กระทรวง
: กระทรวงสำธำรณสุข
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
กรมอนามัย
กระบวนงานบริการที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:
อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
4) ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองแสง เรื ่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
6. ระดับผลกระทบ:
บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร:
ท้ องถิ่น ภำยในเขต องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลหนองแสง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
20/05/2558 15:17
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
องค์การบริ หารส่วนตาบอลหนองแสง (โดยตามหลักการปฏิ บตั ิ นนั้
สถานประกอบกิ จการใดตัง้ อยู่ในเขตท้องถิ่ นใดให้ยืน่ คาขอใบอนุญาต
ในเขตท้องถิ่ นนัน้ )
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ องค์การบริ หารส่วนตาบอลหนองแสง สามารถเปลีย่ นแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที ร่ ับผิ ดชอบ
และระยะเวลาระบุตามวันเวลาที ่ทอ้ งถิ่ นเปิ ดให้บริ การ)
1. ชื่อกระบวนงำน
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:
3. ประเภทของงำนบริกำร:
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
(ยกเว้ นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้ องถิ่นหรื อองค์กรของรัฐ
ที่ได้ จดั ตังตลาดขึ
้
้นตามอานาจหน้ าที่แต่ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น ) จะต้ องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นบั แต่วนั ที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะ
มีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญ าตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญ าตไม่ได้ มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญ าตก่อนวันใบอนุญ าต
สิ ้นสุดแล้ วต้ องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
้ ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนีย มตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณี ที่ผ้ ปู ระกอบการค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครัง้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดาเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) ต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแสง เรื่ อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
หมายเหตุ : ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้
ตลาดพร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกาหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้ องของคาขอและความ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลา
และสิ่ งแวดล้อม ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น)
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลา
และสิ่ งแวดล้อม ให้ บริการส่วน

3/9

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ในขณะนันให้
้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

การพิจารณา
3)

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคาขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539
)
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลา
และสิ่ งแวดล้อม ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคาสัง่ ออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้ นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

บริบทของท้ องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลา
และสิ่ งแวดล้อม ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริบทของท้ องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

อายุใบอนุญาต
แจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
้
แก่ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสัง่ อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

5)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสาเนาแจ้ ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลา
และสิ่ งแวดล้อม ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน 0
2)
บ้ ำน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอำนำจ
(ในกรณีที่มีกำร
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐำนที่แสดง กำรเป็ นผู้มี
อำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้ องเช่น
สำเนำ

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
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ที่

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตสิ่ง
ปลูกสร้ ำงอำคำร
หรื อหลักฐำน
แสดงว่ำอำคำร
นันสำมำรถใช้
้
ประกอบกำรได้
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรควบคุม
อำคำร
แผนที่โดยสังเขป แสดงสถำนที่ตงั ้
ตลำด

เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้ องถิ่น
ประกำศกำหนด
เช่นใบรับรอง
แพทย์ของผู้ขำย
ของและผู้ชว่ ย
ขำยของในตลำด
หรื อหลักฐำนที่
แสดงว่ำผ่ำนกำร
อบรมเรื่ อง
สุขำภิบำลอำหำร
ตำมหลักสูตรที่
ท้ องถิ่นกำหนด
เป็ นต้ น

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นประกำศ
กำหนด)
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16. อัตรำค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตจัดตัง้ ตลำดฉบับละไม่ เกิน 2,000 บำทต่ อปี
ลำดับที่

ประเภทกิจกำร

คิำธรรมเนียม (บำท/ปี)

๑.

ใบอนุญาตจดตั้งตลาด ประเภทที่ ๑

๒,๐๐๐

๒.

ใบอนุญาตจดตั้งตลาด ประเภทที่ ๒

๑,๐๐๐

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน

หมำยเหตุ

ยืนคำร้องได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือแจ้งผ่าน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สานักปลัด หรือ ตามช่องทาง
การให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง

2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)
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ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม

เลขที่ ............/..................
แบบ ตล.๓
แบบคำขอต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรตลำด
เขียนที่ ..................................................................................
วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ.
...........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................,………..... อายุ.......... ปี
สัญชาติ............ อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................ถนน .....................................................
ตาบล.................................................... อาเภอ........................................... จังหวัด................................................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ...........................................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ...................... ตามใบอนุญาต เล่มที่…….
เลขที่ ........./...................... ออกให้เมื่อวันที่ ................ เดือน....................................................พ.ศ. ...................................
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
� ๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
� ๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
� ๓. ใบอนุญาตฉบับเดิม
� ๔. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
� ๕. อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

