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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2)

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

3)

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เทศบาลตาบลลาลูกกา
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลลาลูกกา เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ตาบลบึงคา
พร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทรศัพท์ 0-2192-3357-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลาลูกกา พ.ศ.2543 เรื่อง ตลาด พ.ศ.2549
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
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(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

-

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต

-

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

20 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กาหนด หากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

-

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กาหนด

-

-

4)

5)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
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14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 0
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
3)
บุคคล
ใบมอบอานาจ
1
4) (ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)
หลักฐานที่แสดง 1
การเป็นผู้มี
5)
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
สาเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคาร หรือ
1) หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

5/6

ที่
2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แผนที่โดยสังเขป 1
1
ฉบับ
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด
เอกสารและ
1
1
ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด
เช่น ใบรับรอง
แพทย์ของผู้ขาย
ของและผู้ช่วย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานที่
แสดงว่า ผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่
ท้องถิ่นกาหนด
เป็นต้น

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บำทต่อปี
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลลาลูกกา เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทรศัพท์ 0-2192-3357-8
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.Lamlukka.go.th
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน 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)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่
เทศบาลตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี สถ.มท.
นายกเทศมนตรีตาบลลาลูกกา
เทศบาลตาบลลาลูกกา

