คู่มูอสาหรับประชาชน:ูการขอต่ออายุใบอนุญาตจูัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ิ เทศบาลตาบลจักราชิิอาเภอจักราชิิิจังหวิัดนครราชสีมา
กระทรวงิ:ิกระทรวงมหาดไทย
1. ชอ่ กระบวนงานู:ิการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงานเจูาของกระบวนงานู:ูเทศบาลตาบลจักราชิิอาเภอจักราชิิิจังหวิัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการู:ูกระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภิมภาคและส่วนท้องถ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการู:ูอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนูุญาตูหรอทูี่เกี่ยวของ:
1. พ.ร.บ.ิควบคุมอาคารพ.ศ.ิ2522
2. พ.ร.บ.ิการสาธารณสุขพ.ศ.ิ2535ิและทิี่แกิ้ไขเพิ่มเตมพ.ศ.ิ2550
3. กฎกระทรวงว่าด้วยสิุขลักษณะของตลาดพ.ศ.ิ2551
4. เทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราชิเรื่องิตลาดิพุทธศักราชิ2554
6. ระดับผลกระทบู:ูบรการทั่วไป
7. พ้นที่ใหบริการู:ูท้องถน่
8. กฎหมายขอบังคูับ/ขอตกลงทูี่กาหนดระยะเวลาพระราชบัญญัตการสาธารณสุขิพ.ศ.ิ2535
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย/ขอกาหนดูฯลฯ 30ิวิัน
9. ขอมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดอน
0ิ
จานวนคำขอทูี่มากที่สุด
0ิ
จานวนคำขอทูี่นูอยทูี่สุด
0
10.ชอ่ อูางอิงของค่มอประชาชนู [สาเนาคม่ ือิ ประชาชน]ิการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดิ20/05/2558 15:17
11.ช่องทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
- กองสาธารณสุขและส่งแวดลิ้อมิเทศบาลตาบลจักราช
- ตดต่อด้วยตนเองิณิ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดใหบริการ
วิันจันทร์ิ-ิวิันศุกร์ิ(ยกเว้นวิันหยิุดที่ทางราชการกำหนด)ิเวลาิ08.30ิิ-ิ16.30ิิน.
โทรศัพท์ิ0ิ4439ิิ9382 , 0ิ4439ิ9382 ต่อิ16
โทรสาริิ0ิ4439ิิ9383
12.หลักเกณฑ์ู วูิธีการูเง่อนไข(ถามี)ูในการย่นคำขอูและในการพิจารณาอนุญาต
หลิักเกณฑิ์วธีการิ
ผ้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดิ(ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการสิ่วนท้องถน่ หรือองค์กริของรัฐ
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัตตามขิ้อกาหนดของท้องถ่นิ)ิจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อิ
เจ้าพนักงานท้องถ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผดชอบภายในิ30ิวิันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุิ (ใบอนุญาตมีอายุิ 1ิปีนับแต่วิันที่ออกิ
ใบอนุญาต)ิเมือ่ ได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่นจะมีคำสั่งิ
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผ้ขอต่ออายุใบอนุญาตไมิ่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวิันใบอนุญาตสิ้นสิุดแล้วต้องิ
ดาเนนการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผิ้ขออนุญาตรายใหม่

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอิัตราและระยะเวลาทีก่ ำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่มขิึ้นิ
อิีกร้อยละิ20ิของจานวนเงนที่ค้างชำระและกรณีที่ผ้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมตดต่อกันเกินกว่าิ2ิครั้งิ
เจ้าพนักงานท้องถ่นมิีอำนาจสิั่งให้ผ้นั้นหยุดดาเนินการไวิ้ได้จนกวิ่าจะเสียค่าธรรมเนียมและคิ่าปรับจนครบจานวน
ิเงื่อนไขในการยื่นคาขอิ
1. ผ้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ ิกต้องและครบถ้วน
2. ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
3. สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจการต้องถกต้องตามหลักเกณฑ์ิ (ตามขิ้อกาหนดของท้องถน่ )
13. ขั้นตอนูระยะเวลาูและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขูั้นตอน
รายละเอียดของขูั้นตอนู ระยะเวลาู
ส่วนงาน/ู
หมายเหตุ
การใหบริการ
ใหบริการ
หน่วยงานทีู่
รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบเอกสาร ผ้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอิ
15ินาที
งานธุรการ
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
กองสาธารณสุขฯ
ตลาดพร้อมหลักฐานที่ิ
ท้องถ่นกำหนด
2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหนิ้าที่ตรวจสอบความิ
1ิชิั่วโมง
งานสุขาภบาล หากผ้ขอต่ออายุิ
ถกต้องของคำขอและความิ
และอนามัย
ใบอนุญาตไม่ิ
ครบถ้วนของเอกสาริ
ส่งแวดล้อม
แกิ้ไขคำขอหรือไม่ิ
หลิักฐานทันทีิกรณีไม่
กองสาธารณสุขฯ ส่งเอกสาริ
ถิกต้อง/ครบถ้วนิ
เพิ่มเตมให้ิ
เจ้าหนิ้าที่แจ้งต่อผ้ยิื่นคา
ครบถ้วนตามที่ิ
ขอให้แกิ้ไข/เพิ่มเตมเพิื่อิ
กาหนดในแบบิ
ดาเนนการหากไม่สามารถิ
บันทึกความิ
ดาเนนการได้ในขณะนั้นให้ิ
บกพร่องให้ิ
จัดทาบันทึกความบกพร่องิ
เจ้าหนิ้าที่ส่งคืนิ
และรายการเอกสารหริือิ
คาขอและเอกสาริ
หลิักฐานยื่นเพิ่มเตมภายในิ
พร้อมแจ้งเป็นิ
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้ิ
หนังสิือถึงเหตุิ
เจ้าหนิ้าที่และผ้ยิื่นคาขอิ
แห่งการคืนด้วยิ
ลงนามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
และแจ้งสิทธในิ
การอิุทธรณ์ิ
(อิุทธรณ์ตามิ
พ.ร.บ.ิวิธิีปฏิบัติ
ราชการทางิ
ปกครองพ.ศ.
2539)

ที่

รายละเอียดของขูั้นตอน
การใหบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจ้าหนิ้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะิ
กรณีถิกต้องตามหลิักเกณฑิ์
ด้านสิุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกิใบอนุญาติ
กรณีไม่ถิกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ิปรับปรุงแกิ้ไข
ด้านสุขลักษณะ

20ิวิัน

4 การแจ้งผลการพจารณา การแจ้งคำสั่งออกิ
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาติ
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาติ
ิิิิิิิิิมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ิผ้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับิใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาิที่ท้องถ่น
กำหนดหากพิ้นิกาหนดถือ
วิ่าไม่ประสงค์จะิรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีิเหตุ
หรือขิ้อแกิ้ตัวอิันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อิ
อายุใบอนุญาติ
ิิิิิแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแกิ่ผ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบิพร้อมแจ้ง
สทธิในการอุทธรณ์
อิุทธรณ์

8ิวิัน

3

ประเภทขูั้นตอน
การพิจารณา

ส่วนงาน/
หน่วยงานทีู่
รับผิดชอบ
งานสุขาภบาล
และอนามัย
ส่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

กฎหมายกาหนด
ภายใน
30ิวิันนับแต่วิันที่ิ
เอกสารถกต้องและิ
ครบถ้วนิ(ตาม
พ.ร.บ.ิการิ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535ิมาตราิ56ิ
และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัต
ราชการทางิ
ปกครองิ(ฉบับที่ิ2)
พ.ศ.ิ2557
งานสุขาภบาล ในกรณิีทิี่
และอนามัย
เจ้าพนักงานท้องถ่นิ
ส่งแวดล้อม
ไม่อาจออกิ
กองสาธารณสุขฯ ใบอนุญาตหริือยังไม่ิ
อาจมีคาสั่งไม่ิ
อนุญาตได้ภายใน
30ิวิันนับแต่วิันที่ิ
เอกสารถกต้องและิ
ครบถ้วนให้แจ้งการิ
ขยายเวลาให้ผ้ขอิ
อนุญาตทราบทุกิ
7ิวิันจนกว่าจะิ
พิจารณาแล้วเสริ็จิ
พร้อมสาเนาแจ้งิ
สานิักก.พ.ร.ิทราบ

ที่
5

ประเภทขูั้นตอน

รายละเอียดของขูั้นตอน
การใหบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ชำระคิ่าธรรมเนียม
(กรณีมิีคาสั่งอนุญาตต่ออายุิ
ใบอนุญาต)ิิ
แจ้งให้ผ้ขออนุญาตมาชาระิ
ค่าธรรมเนียมตามอิัตราและิ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถ่นกำหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

1ิวิัน

ส่วนงาน/
หน่วยงานทีู่
รับผิดชอบ
งานสุขาภบาล
และอนามัย
ส่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

ระยะเวลาดำเนูินการรวมู30ิวิัน
14. งานบริการนูี้ผ่านการดาเนูินการลดขั้นตอนูและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไม่ผ่านการดาเนนการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยน่ คาขอ
15.1) เอกสารยนยันตัวตนที่ออกโดยหนู่วยงานภาครัฐ
จำนวนู
หน่วยงานภาครัฐู จำนวนู
ที่ รายการเอกสารยนยันตัวตน
เอกสารู
เอกสารู
ผออกเอกสาร
ฉบบจริง
สาเนา
1 บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
2 ทะเบียนบิ้าน
0
1
3 หนังสิือรับรองนตบุคคล
1
1
ใบมอบอำนาจิ(ในกรณิีที่มี
1
1
4
การมอบอำนาจ)
หลิักฐานที่แสดงการเป็นผ้มีิ
1
1
5
อำนาจลงนามแทนนตบุคคล
15.2) เอกสารอ่นูๆูสาหรับยน่ เพิม่ เตูิม
ที่

รายการเอกสารย่นเพิม่ เตูิม

1

สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกิี่ยวข้องเช่น
สาเนาใบอนุญาตสิ่งปลกิ
สริ้างอาคารหรือหลักฐานิ
แสดงวิ่าอาคารนั้นสามารถใช้ิ
ประกอบการได้ตามกฎหมายิ
วิ่าด้วยการควบคุมอาคาร

หน่วยงานภาครัฐู
ผออกเอกสาร
-

จำนวนู
เอกสารู
ฉบับจริง
0

จำนวนู
เอกสารู
สาเนา
1

หมายเหตุ
กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนดิ
จะต้องเสียค่าปรับิ
เพิ่มขิึ้นอีกร้อยละ
20ิของจานวนเงนิ
ทีค่ ิ้างชาระ

หน่วยนูับู
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หน่วยนูับู
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสารย่นเพิม่ เตูิม

2

แผนที่โดยสิังเขปแสดงสถาน
ที่ตั้งตลาด
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามทิี่ราชการส่วนท้องถ่นิ
ประกาศกำหนดเชิ่นิ
ใบรับรองแพทย์ของผ้ขายิ
ของและผ้ช่วยขายของในิ
ตลาดหรือหลักฐานที่แสดงวิ่าิ
ผ่านการอบรมเรื่องิ
สุขาภิบาลอาหารตามิ
หลิักสตรที่ท้องถ่นกำหนดิ
เป็นต้น

3

-

จำนวนู
เอกสารู
ฉบับจริง
1

จำนวนู
เอกสารู
สาเนา
1

-

1

1

หน่วยงานภาครัฐู
ผออกเอกสาร

หน่วยนูับู
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

16. คู่าธรรมเนูียม
อิัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่๑ิิฉบับละิ2,000ิบาทต่อปี
อิัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่๒ิิฉบับละิ1,500ิบาทต่อปี
(ตามเทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราชิเรื่องิตลาดิพุทธศักราชิ2554)
17. ช่องทางการรองเรูียน
1. กองสาธารณสุขและส่งแวดลิ้อมิิเทศบาลตาบลจักราชิิเลขทีิ่ 999ิหม่ทิี่ 4ิตาบลจักราช
อาเภอจักราชิจังหวัดนครราชสีมาิ30230/โทรศัพท์ิ0ิ4439ิิ9382 , 0ิ4439ิ9382 ต่อิ16
โทรสาริ โทรสาริิ0ิ4439ิิ9383
2. ศนย์บรการประชาชนสำนักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีิเลขทีิ่ 1ิถ.พิษณิุโลกเขตดุสตกทม.ิ10300 /
สายด่วนิ1111ิ/ิwww.1111.go.th / ต้ปณ.1111ิเลขที่ิ1ิถ.พิษณิุโลกเขตดุสตกทม.ิ10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์มูตัวอย่างูและค่มอการกรอก
1)ิแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต (เอกสาร/แบบฟอร์มิเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถ่น)
2)ิแบบินส.3/1ิหนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพ่มเตมตามมาตราิ8
แห่งพระราชบัญญัตการอานวยความสะดวกในการพจารณาอนุญาตของทางราชการิพ.ศ.2558ิซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

แบบ ตล. ๓

คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คาขอเลขที่…....../..........
เขียนที่.........................................................
ิวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................. อายุ..................ปี สัญชาต...............
อย่บ้านเลขที่.............หม่ที่..........ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................
โทรศัพท์............................... โทรสาร ..............................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่….........ต่อนายกเทศมนตรีตาบลจักราช โดยใช้ชื่อ
ตลาดว่า............................................................................................................
ตั้งอย่ ณ เลขที่............ หม่ท.ี่ ...... ตรอก/ซอย............................................... ถนน........................................ ตาบลจักราชิิิิ
อาเภอจักราชิิิิจังหวัดนครราชสีมาิิิิโทรศัพท์................................ โทรสาร............................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ
๑.ิใบอนุญาตเดม
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสาหกจ ของผ้ขอรับใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผ้ขอรับใบอนุญาต
๔.ิ.........................................................................................................................................................................
๕.ิ.........................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในใบคาขอนี้ เป็นความจรงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ผ้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.............................................)

/ความเห็น...

๒
ความเห็นของเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
......................................................................................................................................................... .........................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
วันที่............./.............../..............
ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตาบลจักราช
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ิิิิ

(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
ิิิิวันที.่ ............/.............../..............

ความเห็นของปลัดเทศบาลตาบลจักราช
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
ิิิิ
ิิิิวันที.่ ............/.............../..............
ความเห็นของนายกเทศมนตรีตาบลจักราช
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ิิิิ

(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
ิิิิวันที.่ ............/.............../..............

19. หมายเหตุ

