คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบิ:ิเทศบาลตาบลจักราชิอาเภอจักราชิจังหวิัดนครราชสีมา
กระทรวงิ:ิกระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระหน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลจักราชิิอาเภอจักราชิิจังหวิัดนครราชสีมา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลจักราชิิอาเภอจักราชิิจังหวิัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรการที่ให้บรการในส่วนภูมภาคและส่วนท้องถ่นิ
(กระบวนงานบรการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1. พระราชบัญญัตการสาธารณสุขิพ.ศ.ิ2535 และที่แก้ไขเพ่มเตมิพ.ศ.ิ2550
2. เทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราชิเรื่องิการเก็บิขนิหรือกาจัดส่งปฏกูลหรือมูลฝอยิพุทธศักราชิ2554
6. ระดับผลกระทบ: บรการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัตการสาธารณสุขิพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯิ 30ิวันิ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจการรับทาการ
เก็บิและขนส่งปฏกูลิ19/05/2558 14:20
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
- กองสาธารณสุขและส่งแวดลิ้อมิเทศบาลตาบลจักราช
- ตดต่อด้วยตนเองิณิ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำรวิันจันทร์-วิันศุกร์(ยกเว้นวิันหยิุดที่ทางราชการกำหนด)เวลา08.30ิ-16.30ิน.
โทรศัพท์ิ0ิ4439ิิ9382, 0ิ4439ิ9382 ต่อิ16ิโทรสาริิ0ิ4439ิิ9383
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอและในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจการรับทาการเก็บิและขนส่งปฏกูล โดยทาเป็นธุรกจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดค่าบรการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่นหรือ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผ ดชอบิภายในิ30 วั น ิก่ อ นใบอนุ ญ าตส้ น อายุ ิ (ใบอนุ ญ าตมี อ ายุ ิ 1ิปี ิ นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ใบอนุญาต)ิเมื่อได้ยื่ นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาติและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
วันใบอนุญาตส้นสุดแล้วิต้องดาเนนการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วิแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดิ
จะต้อ งเสี ย ค่าปรั บ เพ่มขึ้น อีกร้ อยละิ20ิของจานวนเงนที่ค้ างช าระิและกรณี ที่ผู้ ประกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมตดต่อกันเกนกว่าิ2ิครั้งิเจ้าพนักงานท้องถ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุ ดดาเนนการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน

2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ิิิิิิิิิิ(1)ิผู้ประกอบกจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัตถูกดาเนนคดีด้านการจัดการมูลฝอย
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ิิ(2)ิผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
ิิิิิิิิิิ(3)ิหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตของผู้ประกอบกจการิด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปิด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏบัตงานประจายานพาหนะิด้านสุขลักษณะวธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ิและมี
วธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบท้งมู ลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ิ(ตามข้อกาหนดของ
ท้องถ่น)
ิิ(4)ิหลักเกณฑ์ิวธีการิและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาติและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถ่น
13.ิขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบ
เอกสาร
2) การตรวจสอบ
เอกสาร

3) การพจารณา

4) การแจ้งผล
การพจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ

ิิิิผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกจการรับทา
การเก็บิและขนมูลฝอยทัว่ ไป พร้อม
หลักฐานที่ท้องถ่นกาหนด
ิิิิเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอิและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนิ
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข/
เพ่มเตมเพื่อดาเนนการิหากไม่
สามารถดาเนนการได้ในขณะนัน้ ิให้
จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่มเตมภายในระยะเวลาที่กาหนดิ
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะิเสนอพจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะิแนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ

15 นาที

ิิิิการแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/
คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้

1 ชั่วโมง

20 วัน

8 วัน

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม
งานสุขาภบาลและ
อนามัยส่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม

หมำยเหตุ

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่มเตมให้
ครบถ้วนิตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาริพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วยิและแจ้งสทธใน
การอุทธรณ์ิ(อุทธรณ์ตามิ
พ.ร.บ. วธีปฏบัตราชการ
ทางปกครองิพ.ศ. 2539)
งานสุขาภบาลและ กฎหมายกาหนดภายในิ
อนามัยส่งแวดล้อม 30 วันินับแต่วนั ที่เอกสาร
กองสาธารณสุขและ ถูกต้องและครบถ้วนิ(ตามิ
ส่งแวดล้อม
พ.ร.บ. การสาธารณสุขิ
พ.ศ. 2535 มาตราิ56
และิพ.ร.บ. วธีปฏบัต
ราชการทางปกครองิ
(ฉบับที่ิ2) พ.ศ. 2557)
งานสุขาภบาลและ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อนามัยส่งแวดล้อม ท้องถ่นิไม่อาจออก
กองสาธารณสุขและ ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ส่งแวดล้อม
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในิ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

5) -

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถน่ กาหนดิ
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาติเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจการรับ
ทาการเก็บิและขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบิพร้อม
แจ้งสทธในการอุทธรณ์
ิิิิชาระค่าธรรมเนียมิ(กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ ้องถ่นกาหนด
พร้อมรับใบอนุญาติ

ระยะเวลำ

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
30 วันินับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนิให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุกิ7 วันิ
จนกว่าจะพจารณาแล้ว
เสร็จิพร้อมสาเนาแจ้ง
สานักิก.พ.ร. ทราบ)

1 วัน

งานสุขาภบาลและ
อนามัยส่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนดิ
จะต้องเสียค่าปรับเพ่มขึ้น
อีกร้อยละิ20 ของจานวน
เงนที่ค้างชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ิิิิิิยังไม่ผ่านการดาเนนการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
สาเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาริ(ในกรณีที่มี
สถานีขนถ่าย) หรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เอกสารหรือ
0
หลักฐานแสดง
สถานที่รับกาจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมี
การดาเนนกจการที่
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภบาลิโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขน
กับผู้กาจัดมูลฝอย
แผนการดาเนนงาน 1
ในการเก็บขนมูล
ฝอยที่แสดง
รายละเอียดขั้นตอน
การดาเนนงานิ
ความพร้อมด้าน
กาลังคนิ
งบประมาณิวัสดุ
อุปกรณ์ิและวธีการ
บรหารจัดการ
เอกสารแสดงให้เห็น 0
ว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏบัตงานประจา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึกอบรมด้าน
การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆิ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถ่น
กาหนด)

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆิ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถ่น
กาหนด)

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆิ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถ่น
กาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆิ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถ่น
กาหนด)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ิ(ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถ่นกาหนด)
5) ใบรับรองแพทย์
1
0
ฉบับ (เอกสารและ
หรือเอกสารแสดง
หลักฐานอื่นๆิ
การตรวจสุขภาพ
ตามที่ราชการ
ประจาปีของ
ส่วนท้องถ่น
ผู้ปฏบัตงานในการ
กาหนด)
เก็บขนมูลฝอย
16. ค่ำธรรมเนียม
ตามเทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราชิเรื่องิการเก็บิขนิหรือกาจัดส่งปฏกูลหรือมูลฝอยิพ.ศ.ิ2554
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนิกองสาธารณสุขและส่งแวดลิ้อมิิเทศบาลตาบลจักราชิิเลขที่ิ999ิหมู่ทิี่ 4ิตาบลจักราช
อาเภอจักราชิจังหวัดนครราชสีมาิ30230/โทรศัพท์ิ0ิ4439ิิ9382 , 0ิ4439ิ9382 ต่อิ16
โทรสาริ โทรสาริิ0ิ4439ิิ9383
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนิศูนย์บรการประชาชนิสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ิ1 ถ.พษณุโลกิเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วนิ1111 / www.1111.go.th / ตู้ิปณ.1111
เลขที่ิ1 ถ.พษณุโลกิเขตดุสติกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
2) แบบินส.3/1ิหนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพ่มเตมิตามมาตราิ8ิ
แห่งพระราชบัญญัตการอานวยความสะดวกในการพจารณาอนุญาตของทางราชการิพ.ศ.ิ2558ิซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

เอกสำรหมำยเลข 1
(แบบิิสม.๓)

เลขที.่ .............../...................ิ
ิ

คำขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ในเขตเทศบำลตำบลจักรำช
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า...........................................................อายุ.............ปีิิิสัญชาต......................
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................
ตาบล...........................................อาเภอ................................จังหวัด.....................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตรับกาจัดส่งปฏกูลและมูลฝอยตามเทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราชิิ
เรื่องิการจัดการส่งปฏกูลและมูลฝอยิิพ.ศ. ๒๕๕๔ิประเภท
 เก็บขนส่งปฏกูล
 เก็บขนมูลฝอย
 ให้บรการตั้งห้องสุขาภบาลชั่วคราว  ให้บรการรถสุขาชั่วคราว
ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที่...................../.........................
ออกให้เมื่อวันที่..................เดือน................................พ.ศ.ิ.................ต่อนายกเทศมนตรีตาบลจักราชิิพร้อม
คาขอนี้ิิข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยิิดังนี้คือ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสาหกจิของ
ผู้ขอต่อใบอนุญาต
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอต่อใบอนุญาต
 สาเนาทะเบียนบ้านิิเอกสารนตบุคคล (ถ้ามี)
 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บรการ
 ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บรการและผู้รับบรการ
 ใบยนยอมให้ท้งส่งปฏกูลหรือมูลฝอย
 เอกสารรายละเอียดอื่นๆ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าิิข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจรงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ิผู้ขอรับใบอนุญาต
ิิิิิิิ(.................................................)
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ............/...................................../...............

๒
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................………………………………………………………………………………………………………………………….…
(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
วันที่............./.............../..............
ควำมเห็นของรองปลัดเทศบำลตำบลจักรำช
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
ิิิิวันที.่ ............/.............../..............

ิิิิ
ควำมเห็นของปลัดเทศบำลตำบลจักรำช
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ิิิิ

(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่ง...................................................
ิิิิวันที.่ ............/.............../..............

คำสั่งของนำยกเทศมนตรีตำบลจักรำช
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ิิิิ

(ลงชื่อ)................................................
(.........................................)
ิิิิิิิิิตาแหน่งิิินายกเทศมนตรีตาบลจักราช
ิิิิวันที.่ ............/.............../..............

เอกสำรหมำยเลข 2
หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องมำยื่นเพิ่มเติม
ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ซึ่งต้องจัดทำหนังสือแจ้งภำยในวันที่มำยื่นคำขอใบอนุญำตหรือขอต่อใบอนุญำต
(แบบินส.3/1)
ที่............/................

สานักงาน...............................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.ิ...........................

เรื่อง

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาติส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่มเตม
เรียน .........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่นเพื่อประกอบกจการ...........................................
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ินั้น
เจ้าพนักงานท้องถ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1)ิ...............................................................................
2)ิ...............................................................................
3)ิ...............................................................................
4)ิ...............................................................................
5)ิ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนนการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ิและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่มเตม
ภายในิ........ิวันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ิ ิหากท่านไม่ดาเนนการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพ่มเตมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวิจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนนการตามคาขอต่อไปและิิิิ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนนการต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
ิิิิิิิิ(............................................)
ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ิิวันที่.............เดือน.................พ.ศ.ิ...........

ิิิิิิ(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
ิิิิิิิิิิิิิิ(............................................)
ิิิิิิตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่น

19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานตามทีร่ ะบุ
ในคู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ิ
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอต่ออายุใบอนุญาตและความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วนิ1
(3) เจ้าพนักงานท้องถ่นิมอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ิิ
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ิิ
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ภายในิ30 วันิ2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพ่มเตมได้ในขณะนัน้ ิิิิ
ให้แจ้งเพื่อดาเนนการ

แนะนาต่อผู้ยื่นคาขอต่อให้แก้ไข
/แจ้งให้เพ่มเตมทันทีินับแต่วนั ที่
ได้รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนนการได้ใน
ขณะนั้นิให้บนั ทึกความบกพร่อง
และเอกสารที่ต้องยื่นเพ่มเตมิ
ตามแบบิน.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพ่มเตมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสทธในการอุทธรณ์ 3ิ
และบันทึกการดาเนนการดังกล่าวไว้
เจ้าหน้าที่จะปฏเสธไม่ดาเนนการตามคาขอิ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกนิ7 วัน)

(4) เจ้าพนักงานท้องถ่นิิ
ิิิิออกใบอนุญาต

1

(4) เจ้าพนักงานท้องถ่นิิ
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสทธอุทธรณ์ 4)

ิิ(5)ิผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

หมายถึงิคาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
ิหมายถึงิเจ้าพนักงานท้องถ่นต้องดาเนนการให้แล้วเสร็จภายในิ30ิวันนับแต่วันได้รับคาขอถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกนิ7ิวันิจนพจารณาแล้วเสร็จ ตามิพ.ร.บ.ิการอานวยความสะดวกในการพจารณาอนุญาตของ
ทางราชการิพ.ศ.ิ2558
3
ิหมายถึงิผู้นั้นมีสทธอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่นผู้ออกคาสัง่ ิภายในิ15ิวันินับแต่วันที่รับทราบคาสั่งิตามกฎหมายว่าด้วยวธีปฏบัตราชการทางปกครอง
4
หมายถึง ผู้นั้นมีสทธอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขิภายในิ30ิวันินับแต่วันรับทราบคาสั่งิ
ิิิิิิิิิิิิิตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2

