
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร กำรขอต่อใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี ้  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

1. หลักเกณฑ์วิธีกำร 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่
ได้จัดตั้งตลำดขึ้นตำมอ ำนำจหน้ำที่แต่ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบภำยใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ (ใบอนุญำตมีอำยุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญำต) เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นจะมีค ำสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำตและหำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ได้มำยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนวัน
ใบอนุญำตสิ้นสุดแล้วต้องด ำเนินกำรขออนุญำตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญำตรำยใหม่ 
 ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้วแต่ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่ก ำหนดจะต้องเสีย
ค่ำปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระและกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่ำ 2 ครั้งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด ำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบ
จ ำนวน 
 

  2.เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
    (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) ต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 
  (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
    (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบท่ีรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 
 

/ขั้นตอน… 
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ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 

 

ขั้นตอน 
 

 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 

1. ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้ง
ตลำดพร้อมหลักฐำนที่ท้องถิ่นก ำหนด 
 (ระยะเวลำประมำณ  15 นำท)ี 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอและควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ในขณะนั้นให้จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำรหรือหลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 
 (ระยะเวลำประมำณ 1 ชั่วโมง )  

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำนสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะเสนอพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต 
กรณีไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะแนะน ำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้ำนสุขลักษณะ 
(ระยะเวลำประมำณ  20 วัน)  

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. กำรแจ้งค ำสั่งออกใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่อ
อำยุใบอนุญำต 
     1. กรณีอนุญำต 
มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้ขออนุญำตทรำบเพื่อมำรับ
ใบอนุญำตภำยในระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้น
ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะรับใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำดแก่ผู้
ขอต่ออำยุใบอนุญำตทรำบพร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 
(ระยะเวลำประมำณ  8 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 

/5. ช ำระค่ำธรรมเนียม… 
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5. ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค ำสั่งอนุญำตต่ออำยุ
ใบอนุญำต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด 
(ระยะเวลำประมำณ  1 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลำรวม  30  วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอกำรแจ้งขุดดิน  

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน        จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน         จ ำนวน  1  ฉบับ 
3. หนงัสือรับรองนิติบุคคล        จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ)      จ ำนวน  1  ฉบับ 
5. หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล     จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นส ำเนำใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร  จ ำนวน  1  ฉบับ 
    หรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำรนั้นสำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร   
7. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนที่ตั้งตลำด       จ ำนวน  1  ฉบับ 
8. เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆ ตำมท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดเช่นใบรับรองแพทย์ จ ำนวน  1  ฉบับ 
    ของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่อง 
    สุขำภิบำลอำหำรตำมหลักสูตรที่ท้องถิ่นก ำหนดเป็นต้น 

 

ค่ำธรรมเนียม 
- อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำดฉบับละไม่เกิน  2,000 บำทต่อปี 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำร-
ส่วนต ำบลน้ ำพี้  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230   
หมำยเลขโทรศัพท์  055-826048   
หรือทำงเว็บไซต ์ www.namphi.go.th 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 
-ไม่มี 
 

http://www.namphi.go.th/



