คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ
(ฉบับที่ 5)
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
6. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
7. เทศบัญญัติเทศบาลตาบลจักราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 20/05/2558 13:40
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจักราช
- ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) เวลา 08.30 -16.30 น.
โทรศัพท์ 0 4439 9382, 0 4439 9382 ต่อ16 โทรสาร 0 4439 9383

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ
(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 30 วัน ก่อน
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ (ใบอนุ ญ าตมี อ ายุ 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าต) เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้อ งเสี ย ค่าปรั บ เพิ่มขึ้น อีกร้ อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้ างช าระ และกรณี ที่ผู้ ประกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลั กฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขอ
อนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบ
เอกสาร

2) การตรวจสอบ
เอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
ของกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ทอ้ งถิ่น
กาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่
สามารถดาเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
15 นาที
งานธุรการ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
1 ชั่วโมง

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

หมำยเหตุ

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคาขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)

ที่

ประเภท
ขั้นตอน
3) การพิจารณา

4) การแจ้งผล
การพิจารณา

5) -

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/
คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่ อ้ งถิ่น
กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น)
พร้อมรับใบอนุญาต

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
20 วัน
งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

8 วัน

1 วัน

หมำยเหตุ

กฎหมายกาหนดภายใน 30
วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
งานสุขาภิบาลและ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น ไม่อาจออก
กองสาธารณสุขและ ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
สิ่งแวดล้อม
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งสานัก
ก.พ.ร. ทราบ)

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

กรณีไม่ชาระตามระยะเวลา
ที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่คา้ งชาระ)

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (พร้อมระบุจำนวนเอกสำรที่ต้องมำยื่น)
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
0
1
ฉบับ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจำนวนเอกสำรที่ต้องมำยื่น)
ที่

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
1) สาเนาเอกสารสิทธิ์
0
หรือสัญญาเช่า หรือ
สิทธิอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่
ใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ
2) หลักฐานการ
0
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได้
3) สาเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการ เช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรม พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พ.ศ.

หมำยเหตุ
-

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
1
ฉบับ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
2546 เป็นต้น
4) เอกสารหรือ
0
1
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานเฉพาะ
หลักฐานอื่นๆ
กิจการที่กฎหมาย
ตามที่ราชการส่วน
กาหนดให้มีการ
ท้องถิ่นกาหนด)
ประเมินผลกระทบ
เช่น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA)
5) ผลการตรวจวัด
0
1
ฉบับ (เอกสารและ
คุณภาพด้าน
หลักฐานอื่นๆ
สิ่งแวดล้อม (ในแต่
ตามที่ราชการส่วน
ละประเภทกิจการที่
ท้องถิ่นกาหนด)
กาหนด)
6) ใบรับรองแพทย์และ
1
0
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานแสดงว่า
หลักฐานอื่นๆ
ผ่านการอบรมเรื่อง
ตามที่ราชการส่วน
สุขาภิบาลอาหาร
ท้องถิน่ กาหนด)
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร)
16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอั นตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) ตามทีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลจักราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2554 กาหนด
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจักราช เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230/โทรศัพท์ 0 4439 9382 , 0 4439 9382 ต่อ 16
โทรสาร โทรสาร 0 4439 9383
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (ตัวอย่ำง)
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสำร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….……………………….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………...
2. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ้าหน้าที่กรอก)

ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

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

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

เรื่อง

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติม
เรียน .........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ...........................................
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานตามทีร่ ะบุ
ในคู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอต่ออายุใบอนุญาตและความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ภายใน 30 วัน 2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผู้ยื่นคาขอต่อให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วนั ที่
ได้รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บนั ทึกความบกพร่อง
และเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญำต

1

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคำสั่งไม่อนุญำต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

หมายถึง คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคาขอถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน จนพิจารณาแล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
3
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคาสัง่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2

