คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาด
ขึ้นตามอานาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหาก
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็น
ผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

1 ชั่วโมง

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

ลาดับ

ขั้นตอน
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

20 วัน

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

8 วัน

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

1 วัน

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ( หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ .ศ. 2539)
3)

4)

))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ( ในกรณีที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้งสานักก .พ.ร. ทราบ)))
5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา ( กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้างชาระ )))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
1)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุสาเนาทะเบียนบ้าน
2)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ลาดับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดเช่นใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นกาหนดเป็นต้น
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน
1)
2,000 บาทต่อปี
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา 199 หมู่ 2 ต.สันป่าเปาอ.สันทรายจ.เชียงใหม่ 50210 / โทรศัพท์ 053-132362
ต่อ 19 / www.sanpapao.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
2)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ .ศ. 2550
3)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ .ศ. 2551
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 30 วัน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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