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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

2)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550

3)

กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 15:17
11. ชองทางการใหบริการ
1)

สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตัวเอง ณ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม (ชั้น ๑) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาต ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมี
คําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีทผี่ ูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
สวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรบั เอกสารครบถวน ตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม/
เทศบาลเมือง
พิชัย

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่น
คําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่
ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

20 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม/
เทศบาลเมือง
พิชัย

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สง คืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
งานสุขาภิบาล
(1. ระยะเวลา
และอนามัย
ใหบริการสวนงาน/
สิ่งแวดลอม/
หนวยงานที่
กองสาธารณสุข รับผิดชอบ
และสิง่ แวดลอม/ ใหระบุไปตาม
เทศบาลเมือง
บริบทของทองถิ่น
พิชัย
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

-

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต
แจงคําสัง่ ไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ งถิ่นกําหนด

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และครบถวน
ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557)
งานสุขาภิบาล
(1. ระยะเวลา
และอนามัย
ใหบริการสวนงาน/
สิ่งแวดลอม/
หนวยงานที่
กองสาธารณสุข รับผิดชอบ
และสิง่ แวดลอม/ ใหระบุไปตาม
เทศบาลเมือง
บริบทของทองถิ่น
พิชัย
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาให
ผูขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.ทราบ)
(1. ระยะเวลา
งานสุขาภิบาล
ใหบริการสวนงาน/
และอนามัย
หนวยงานที่
สิ่งแวดลอม/
กองสาธารณสุข รับผิดชอบ
และสิง่ แวดลอม/ ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
พิชัย

2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลา
ที่กําหนดจะตอง
เสียคาปรับเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ฉบับ
สําเนาทะเบียน 2)
บาน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล
3)

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทมี่ ีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูม ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของเชน
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารหรือ
1) หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร
แผนที่โดยสังเขป 1
1
ฉบับ
แสดงสถานที่ตั้ง
2) ตลาด

3)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด
เชนใบรับรอง
แพทยของผูขาย
ของและผูชวย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานที่
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่
ทองถิ่นกําหนด
เปนตน

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
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16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน แจงผานศูนยรับเรือ่ งรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ
2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู 14 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
3) ชองทางรองเรียน โทรศัพท 054-382774 ถึง 5
4) ชองทางการรองเรียน เว็บตไซต www.pichaicity.go.th
5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายดวน 1111/www.1111.go.th/ตู ปณ. 1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย
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เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางสาวปุณญิสา สุขเรือง
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

