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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนดฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด 20/05/2558
15:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-811685 ,โทรสาร : 044-822484 หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ : การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่แต่ตอ้ งปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
มีคาสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต
สิน้ สุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนีห้ ากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู้ ั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
หน่วยงานที่
ขั้นตอน
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุ 15 นาที
1. ระยะเวลาให้บริการ
เอกสาร
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
1)
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น)
การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
1 ชั่วโมง
1. ระยะเวลาให้บริการ
เอกสาร
ของคาขอและความครบถ้วนของ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
เอกสารหลักฐานทันที
รับผิดชอบให้ระบุไป
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
ตามบริบทของท้องถิ่น
2)
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
2. หากผู้ขอต่ออายุ
เพื่อดาเนินการหากไม่สามารถ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคา
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทา
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ

เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
- กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
- กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ

20 วัน

-

การออก
ใบอนุญาต

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/
คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผขู้ ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนด

8 วัน

-

3)

4)

หมายเหตุ

ตามที่กาหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่ คืนคาขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)
1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน(ตามพ.ร.บ.
กาสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที2่ )พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ

ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

การชาระค่า
ธรรมเนียม

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)แจ้งให้
ผูข้ ออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กาหนด

หมายเหตุ

ไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30
วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสาเนา
แจ้งสานักก.พ.ร. ทราบ)
1 วัน

-

1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้ อีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ภาครัฐผู้
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ฉบั
บ
จริ
ง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
ฉบับ
1)
ประชาชน

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2) สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
3)

ใบมอบอานาจ(ในกรณี
ที่มกี ารมอบอานาจ)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

4)

หลักฐานที่แสดงการ
เป็นผู้มอี านาจลงนาม
5) แทนนิตบิ ุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผู้
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร ฉบับจริง
สาเนาใบอนุญาตตาม
0
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่นสาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคาร
1) หรือหลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
2) แผนที่โดยสังเขปแสดง
1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ

6/7

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
สถานที่ตั้งตลาด

3)

16.
1)

17.
1)

2)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด)

เอกสารและหลักฐาน
1
1
ฉบับ
อื่นๆตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดเช่นใบรับรอง
แพทย์ของผูข้ ายของ
และผูช้ ่วยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานที่
แสดงว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่ท้องถิ่น
กาหนดเป็นต้น
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-811685 ,โทรสาร : 044-822484
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
19. หมายเหตุ วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

29/07/2558
เผยแพร่คมู่ อื บนเว็บไซต์แล้ว
นางสาวสุวัลย์วนี ดีบ้านโสก
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย
นางสาวสุวัลย์วนี ดีบ้านโสก

