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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

3)

กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด อภิชาแสนเฮือง สําเนาคูมือประชาชน
22/07/2015 07:57
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกร
ของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) จะตองยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไม
ไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขอ
อนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะตอง
เสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ ใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

2)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา 15 นาที
ขอตออายุใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดพรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกตองของคําขอ และ
ความครบถวนของ

-

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/
ครบถวน เจาหนาที่แจง
ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ
หากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอ
ลงนามไวในบันทึกนั้น
ดวย

การพิจารณา

3)

เจาหนาที่ตรวจสถานที่
ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ แนะนําให

20 วัน

-

หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2. หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาต
ไมแกไขคําขอ
หรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวน
ตามที่กําหนดใน
แบบบันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืน
คําขอและ
เอกสาร พรอม
แจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการ
คืนดวย และแจง
สิทธิในการ
อุทธรณ
(อุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539
)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
ปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

-

4)

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด หากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาต เวนแตจะมี
เหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร
2. กรณีไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก
ผูขอตออายุใบอนุญาต
ทราบ พรอมแจงสิทธิใน

-

หมายเหตุ
30 วัน นับแต
วันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวน
(ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือ
ยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได
ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน ให
แจงการขยาย
เวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก
7 วัน จนกวาจะ
พิจารณาแลว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
การอุทธรณ

-

5)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณี 1 วัน
มีคําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
เสร็จ พรอม
สําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการ สวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด จะตอง
เสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว 0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
2)
บาน
หนังสือรับรอง 1
นิติบุคคล
3)

1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น

จํานวนเอกสาร
สําเนา
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ที่

4)

5)

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่
แสดงการเปนผู
มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่
เอกสารยื่น
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
สําเนา
0
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ เชน
สําเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสราง
1) อาคาร หรือ
หลักฐานแสดง
วาอาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมาย
วาดวยการ
ควบคุมอาคาร
แผนที่
1
โดยสังเขป
2) แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

1

หมายเหตุ
ประกาศกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)
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ที่

3)

หนวยงาน
รายการ
เอกสารยื่น
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศ
กําหนด เชน
ใบรับรองแพทย
ของผูขายของ
และผูชวยขาย
ของในตลาด
หรือหลักฐานที่
แสดงวา ผาน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาล
อาหาร ตาม
หลักสูตรที่
ทองถิ่นกําหนด
เปนตน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)\
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

เอกสาร/แบบฟอรมตัวอยาง

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คําขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่ ………..……. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….……….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………...
2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจาหนาที่กรอก)

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต
( ………………………………. )

เอกสาร/แบบฟอรมตัวอยาง

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตําแหนง ...............................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตําแหนง ...............................................

