คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้อง
ดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
2. หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
2. กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)))

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-

ลาดับ
ขั้นตอน
4) การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
3. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร. ทราบ))
5) ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –

ระยะเวลา
8 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
4) ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้น
สามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
7) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
8) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่า ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นกาหนด เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) อัต ราค่าธรรมเนียมต่ ออายุใ บอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เ กิน ค่าธรรมเนียม 0 บาท
2,000 บาทต่อปี

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โทร 053-765129
www.maesalongnok.go.th))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))

