คูมือสําหรับประชาชนของเทศบาลตํ
ประชาชนของเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
พ 2558
ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุ
ออกใบอนุญาต/รั
าต บรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
วของ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.. 2522
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที
ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย ถนนโนนสังขC – เมืองบาง หมู 1
บานหนาด ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-990401/ติติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป;ดใหบริการ เป;ดใหบริการ วันจันทรC ถึง วันศุกรC (ยกเวนวั
ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
หนด ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีมีพักเที่ยง)ง
หลักเกณฑC วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑCวิธีการ
ผูใดประสงคCขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถิ
ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถิ่นหรือองคCกรของรัฐ
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ
ชอบภายใน ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุ
ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปLนับแตวันที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะ
มีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปFนผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนี
ระคา
ยมติดตอกันเกิน
กวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน

2
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอตามที่เทศบาลตําบลโพธิ์ชัยกําหนด
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑCตามที่เทศบาลตําบลโพธิ์ชัยกําหนด
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑCวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
สวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

2

3

4

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและ
ความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสถานที่
ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑCดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑCดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ
การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

1 ชั่วโมง

สวนงาน หนวยงาน /
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

หมายเหตุ
-

-

20 วัน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

-

8 วัน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง

-

3
ที่

ประเภทขั้นตอน

5

-

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนดหากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคCจะรับ
ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แกผูขอตออายุใบอนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิใน
การอุทธรณC
ชําระคาธรรมเนียม (กรณี 1 วัน
มีคําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด

สวนงาน หนวยงาน /
ที่รับผิดชอบ
จ.หนองคาย

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวประชาชน
0
สําเนาทะเบียนบาน
0
หนังสือรับรองนิติบุคคล
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

4

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ)

1

1

ฉบับ

5

หลักฐานที่แสดงการเปFนผูมี 1
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1

ฉบับ

1
2
3

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

4
2 เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1

2

3

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนสําเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูก
สรางอาคารหรือ
หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้นสามารถใช
ประกอบการไดตาม
กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร
แผนที่โดยสังเขปแสดง
สถานที่ตั้งตลาด

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

เอกสารและหลักฐาน อื่นๆตามที่ราชการ
สวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดเชนใบรับรอง
แพทยCของผูขายของ
และผูชวยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานที่
แสดงวาผานการอบรม
เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่ทองถิ่น
กําหนดเปFนตน

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศ
กําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศ
กําหนด)

คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอปLตามขอกําหนดของเทศบาลตําบล
โพธิ์ชัย
หมายเหตุ (อัตราคาธรรมเนียมเปFนไปตามขอกําหนดของเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย)
ชองทางการรองเรียน : ศูนยCดํารงธรรมเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย โทร 042-990401 หรือ www.phochaiNK.go.th
ตัวอยางแบบฟอรCม ตัวอยาง และคูมือการกรอก : ประชาชนสามารถดูตัวอยางแบบฟอรCม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ได ณ สถานที่ยื่นคําขอ หรือ www.phochaiNK.go.th

