1

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลบางหลวง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5)
5.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5.5 กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
5.6 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
5.7 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ... (ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: เทศบาลตาบลนาอาน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ อ อ้ ำ งอิ งของคู่ มื อ ประชำชน [ส าเนาคู่ มื อ ประชาชน] การขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
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ที่

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ
(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์ม
ที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อ มทั้ งเอกสารประกอบการขออนุ ญ าตตามข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น ณ กลุ่ ม /กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) แนบส าเนาใบอนุญ าต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภท
กิจการที่ ขออนุญาต
(3) สภาพสุ ข ลั ก ษณะของสถานประกอบกิ จ การแต่ ล ะประเภทกิ จ การต้ อ งถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และ
ตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร
2 การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แต่ละประเภทของกิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อ
ผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย

15 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

1 ชั่วโมง

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่กาหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคาขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
2539)
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

3 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

15 - 20
วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

4 การแจ้งผล
การพิจารณา

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่
1 - 5 วัน
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต) 1 - 5 วัน
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
พร้อมรับใบอนุญาต

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

5 -

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว

หมำยเหตุ
กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)
กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1 บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1
ฉบับ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)
ที่

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

1 สาเนาเอกสารสิทธิ์

หรือสัญญาเช่า หรือ
สิทธิอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานทีท่ ี่ใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ
2 หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการตามที่
ขออนุญาตได้
3 สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ
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. การเดินเรือใน
น่านน้าไทย พ.ศ.
2546 เป็นต้น

หมำยเหตุ
-

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

5

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

4 เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการที่
กฎหมายกาหนดให้มี
การประเมินผลกระทบ
เช่น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)
5 ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการที่
กาหนด)
6 ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

-

1

1

-

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ (คิ ด ตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วน
ราชการนั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการ
ร้องเรียน)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (ตัวอย่ำง)
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อ
ใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………

1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) …………………..............……………. ผู้ขออนุญาต
( ……………………….............………. )
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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 ...........................................................
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เอกสำรหมำยเลข 2
หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องมำยื่นเพิ่มเติม
ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕8
ซึ่งต้องจัดทำหนังสือแจ้งภำยในวันที่มำยื่นคำขอใบอนุญำตหรือขอต่อใบอนุญำต
(แบบ นส.3/1)

ที่............/................

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

เรื่อง

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

เรียน .........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ.......................
.....................................................................เมื่อวันที่............................................. ........... นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน ........ วันนับแต่วันทีไ่ ด้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)....................................................รับทราบ

(.................................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ ือประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่

(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน

คาขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน

กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ

กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ

แก้ไขคาขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ภายใน 30 วัน 2

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

1 หมายถึง

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสียค่ำปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

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 ตามกฎหมายว่าด้วยวิธป
ี ฏิบัติราชการทางปกครอง
4 หมายถึง ผูน
้ ั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วั นรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5)
5.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5.5 กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
5.6 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
5.7 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ...เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255๖
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
5.8 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการการนั้นๆ)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
: โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

12

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ
(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน
ก่อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ (ใบอนุ ญ าตมี อายุ 1 ปี นั บ แต่วัน ที่ อ อกใบอนุ ญ าต) เมื่อ ได้ยื่ น คาขอพร้อมกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้ องเสี ย ค่ าปรั บ เพิ่ ม ขึ้น อีก ร้ อยละ 20 ของจานวนเงิน ที่ ค้ า งช าระ และกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ส าเนาใบอนุ ญ าต หรือ เอกสารหลั กฐานตามกฎหมายอื่น ที่ เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ข อ
อนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
(ระบุตามบริบทของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้)
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภทของกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
15 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

หมำยเหตุ
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ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ขั้นตอน
บริกำร
รับผิดชอบ
2 การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
เอกสาร
ถูกต้องของคาขอ และความ
โดยตรง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กองสาธารณสุขและ
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
สิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
3 การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
10 ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน 15 วัน
โดยตรง
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
กองสาธารณสุขและ
ใบอนุญาต
สิ่งแวดล้อม
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ

ที่

4 การแจ้งผล
การพิจารณา

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/
คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุ

หมำยเหตุ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคาขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
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)
ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งสานัก
ก.พ.ร. ทราบ)

14

ที่

5 -

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
1 - 5 วัน ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ กรณีไม่ชาระตาม
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
โดยตรง
ระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
กองสาธารณสุขและ จะต้องเสียค่าปรับ
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
(ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ของจานวนเงินที่ค้าง
สุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น)
ชาระ)
พร้อมรับใบอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
1 บัตรประจาตัว
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
ที่

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
1 สาเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช่า หรือ
สิทธิอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

15

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
2 หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได้
3 สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ
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. การเดินเรือใน
น่านน้าไทย พ.ศ.
2546 เป็นต้น
4 เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการที่
กฎหมายกาหนดให้มี
การประเมินผล
กระทบ เช่น รายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

1

1

1

1

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

ชุด

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

16

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
5 ผลการตรวจวัด
1
1
ชุด
(เอกสารและ
คุณภาพด้าน
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทกิจการที่
กาหนด)
กาหนด)
6 ใบรับรองแพทย์และ
1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
การอบรมเรื่อง
ราชการส่วนท้องถิ่น
สุขาภิบาลอาหาร
กาหนด)
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)
16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000
บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)
2) 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)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้ มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………………. ผู้ขออนุญาต
( …………………….………………. )
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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 ...............................................
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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 และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่ มเติม
ภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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19. หมายเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานตามที่ระบุใน
คู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอต่ออายุใบอนุญาตและความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ภายใน 30 วัน 2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน

กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอต่อให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ

กรณีทไี่ ม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)
(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

1 หมายถึง

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

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 ตามกฎหมายว่าด้วยวิธป
ี ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
4 หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
5.3 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) ต้อง
ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
ณ กลุ่ม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนด
ของท้องถิ่น)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
15 นาที ระบุฝา่ ยที่รับผิดชอบ
โดยตรง
เอกสาร
จัดตั้งตลาด พร้อมหลักฐานทีท่ อ้ งถิ่นกาหนด
กองสาธารณสุขฯ

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้ง
ต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยนื่ คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ เอกสารเพิ่มเติมให้

3 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

15-20 วัน ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)

4 การแจ้งผล

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร

1 - 5 วัน

2 การตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

ครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
2539)

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
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ที่

5

ประเภท
ขั้นตอน

-

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสัง่ อนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)
กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้างชาระ)

1 - 5 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1 บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1
ฉบับ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1 สาเนาใบอนุญาตตาม
1
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น สาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคาร
หรือหลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร

2 แผนที่โดยสังเขปแสดง
สถานที่ตงั้ ตลาด

-

1

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

3 ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขายของและผูช้ ่วย
ขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร ตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่น
กาหนด

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการ
นั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
/ ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง)
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อ
ใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1
แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) …………..........……………………. ผู้ขออนุญาต
( ……………........…………………. )
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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 ...............................................
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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 และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่ มเติม
ภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1)ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ ือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน

กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้
แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

ภายใน 30 วัน 2
(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

1 หมายถึง

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสียค่ำปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคาขอถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน จนพิจารณาแล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
3 หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคาสัง่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ รับทราบคาสั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธป
ี ฏิบัติราชการทางปกครอง
4 หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่ วันรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ... เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
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2.เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

2 การตรวจสอบ
เอกสาร

3 การพิจารณา

4 การแจ้งผล
การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับ
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พืน้ ที่เกิน
200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการ
ได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิน่ กาหนด หาก
พ้นกาหนดถือว่าไม่

15 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

1 ชั่วโมง

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

15 - 20
วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

หมำยเหตุ

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคา
ขอหรือไม่ ส่ งเอกสารเพิ่ ม เติ ม
ให้ครบถ้วน ตามที่ กาหนดใน
แบบบั นทึ กความบกพร่องให้
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง คื น ค าขอและ
เอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึ ง เหตุ แ ห่ ง การคื น ด้ ว ย และ
แ จ้ ง สิ ท ธิ ใน ก า ร อุ ท ธ ร ณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้ ว น (ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิ ธี
ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออกใบอนุญ าตหรือยัง
ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตได้
ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่
เอกสารถูกต้ องและครบถ้ว น
ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

5) -

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พืน้ ที่เกิน 200 ตาราง
เมตร แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กาหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

หมำยเหตุ
อ นุ ญ า ต ท ร า บ ทุ ก 7 วั น
จนกว่าจะพิ จารณาแล้ว เสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร.
ทราบ)

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้างชาระ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๕-๓๐ วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1 บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1
ฉบับ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)
ที่

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

1 สาเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น สาเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารของสถาน
ประกอบการควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ

หมำยเหตุ
-

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

2 ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาต ผูช้ ่วย
จาหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ฉบับ

( เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการ
นั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรี
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อ
ใบอนุญาต
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แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เอกสำรหมำยเลข 1

ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )
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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 ...............................................
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เอกสารหมายเลข 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 และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่ มเติม
ภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1)ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน
ตามที่ระบุในคู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ภายใน 30 วัน 2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้
แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)
(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

1 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
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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
พื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 เทศบัญญัติ ... เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
5.3 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการการนั้นๆ)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญ าต) เมื่อได้ยื่ นคาขอพร้อมกับ เสี ยค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
วันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
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ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กาหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
ขั้นตอน
รับผิดชอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่ออายุ
15 นาที ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบ
เอกสาร
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร
โดยตรง
และสถานที่สะสมอาหาร พืน้ ที่เกิน
กองสาธารณสุขฯ
200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

2 การตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการ
ได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย

1 ชั่วโมง

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)

3 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

10 - 15
วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

กฎหมายกาหนดภายใน 30
วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

เอกสาร
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

4 การแจ้งผล
การพิจารณา

5 -

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่ง 1 - 5 วัน ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ไม่อนุญาต
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
โดยตรง
1. กรณีอนุญาต
กองสาธารณสุขฯ ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิน่ กาหนด หาก
พ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พืน้ ที่เกิน
200 ตารางเมตร แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กาหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร.
ทราบ)

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่คา้ งชาระ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๕-๓๐ วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (พร้อมระบุจานวนเอกสารที่ต้องมายื่น)
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
1 บัตรประจาตัว
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
ที่

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

1 สาเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา
ใบอนุญาตสิง่ ปลูกสร้าง
อาคาร หรือหลักฐาน
แสดงว่าอาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
2 ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาต
ผู้ช่วยจาหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

( เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1. ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการ
นั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรี
2. ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2. แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

43

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 ........ วันนับแต่วันที่ ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานตามที่ระบุใน
คู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอต่ออายุใบอนุญาตและความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ภายใน 30 วัน 2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้
แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอต่อให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)
(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

1 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
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 เทศบัญญัติ ... เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตามเขตประกาศควบคุม
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดด้วยความ
เห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ

1 การตรวจสอบ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับ
เอกสาร
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พร้อมหลักฐานทีท่ ้องถิ่น
กาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
2 การตรวจสอบ
เอกสาร
คาขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดย
ให้เจ้าหน้าที่และผูย้ ื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนัน้ ด้วย
3 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

15 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

1 ชั่วโมง

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

15 - 20
วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

หมำยเหตุ

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539)
กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557)
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ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

4 การแจ้งผล
การพิจารณา

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

5 -

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

ระยะเวลำ

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

1 - 5 วัน ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
โดยตรง
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
กองสาธารณสุขฯ ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน
ให้แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)
1 - 5 วัน
กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
1 บัตรประจาตัว
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
ที่

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

1 สาเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา
ใบอนุญาตสิง่ ปลูกสร้าง
อาคาร หรือหลักฐาน
แสดงว่าอาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
2 แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้
จาหน่ายสินค้า (กรณี
เร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

( เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
(ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการ
นั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรี
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง)
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อ
ใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )
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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 ...............................................
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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
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19. หมำยเหตุ :

แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน
ตามที่ระบุในคู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ภายใน 30 วัน 2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้
แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)
(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

1 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 ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
4 หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วัน รับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 เทศบัญญัติ ... เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
5.3 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการการนั้นๆ)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ
11. ช่องทำงกำรให้บริการ
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตามเขตประกาศควบคุม
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดด้วยความ
เห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อ
ได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
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ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กาหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตาม
แบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ

1 การตรวจสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่ออายุ
เอกสาร
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พร้อมหลักฐานทีท่ ้องถิ่น
กาหนด
2 การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร
คาขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย
3 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

15 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

1 ชั่วโมง

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์
(อุ ท ธรณ์ ต าม พ.ร.บ. วิ ธี
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ท า ง
ปกครอง พ.ศ. 2539)

10 - 15 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

กฎหมายกาหนดภายใน 30
วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2557)
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ประเภท
ขั้นตอน

1 การแจ้งผล
การพิจารณา

5 -

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิน่ กาหนด หาก
พ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร.
ทราบ)

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่คา้ งชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1 บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1
ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1 ใบรับรองแพทย์ของผู้
1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
ขอรับใบอนุญาต
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
และผู้ช่วยจาหน่าย
ราชการส่วนท้องถิ่น
อาหาร หรือเอกสาร
กาหนด)
หลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการอบรม
หลักสูตรสุขาภิบาล
อาหาร (กรณี
จาหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร)
2 แผนที่สังเขปแสดง
1
1
ฉบับ
(เอกสารและ
ที่ตั้งจาหน่ายสินค้า
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
(กรณีเร่ขายไม่ต้องมี
ราชการส่วนท้องถิ่น
แผนที่)
กาหนด)
16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ระบุตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการ
นั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
/ ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (ตัวอย่ำง)
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้ มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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
( ………………………………. )
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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 ...............................................
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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
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19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานตามที่ระบุใน
คู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอต่ออายุใบอนุญาตและความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้
แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอต่อให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ภายใน 30 วัน 2

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)
(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

1 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
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนสะสมอำหำ
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 เทศบัญญัติ ... เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556
(ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำ งอิงของคู่มือ ประชำชน [ส าเนาคู่ มือประชาชน] การขอหนังสื อรับ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาขอ โดย
ยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ
กลุ่ม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
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ที่

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ

1 การตรวจสอบ ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยืน่ คาขอ
เอกสาร
แจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ ะสมอาหาร พื้นทีไ่ ม่เกิน 200
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ทอ้ งถิ่น
กาหนด
2 การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
เอกสาร

15 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

30 นาที

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ
ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

3 การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1 ชั่วโมง
เอกสาร
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ื่นคาขอแจ้งแก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ แต่
วันที่ได้รบั แจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ยนื่
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
4 การแจ้งผลการ
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็น
พิจารณา
อันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพื่อมา
รับหนังสือรับรองการแจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่
ผู้แจ้งทราบ พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
5 ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง)
ผู้ยื่นคาขอแจ้งมาชารค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
พร้อมรับหนังสือรับรองการแจ้ง

1 - 7 วัน

หมำยเหตุ

กฎหมายกาหนดต้องออก
ใบรับแจ้งภายในวันที่ได้รับ
แจ้ง)
หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่
ได้รับการแจ้งที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มี
อานาจสั่งให้การแจ้งของผู้
แจ้งเป็นอันสิน้ สุด)

ระบุฝา่ ยที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

1 - 5 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 - 7 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

กรณีไม่ชาระตามระยะเวลา
ที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้างชาระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
1 บัตรประจาตัว
1
1
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

1 ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้รับใบอนุญาต

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
-

ฉบับ

-

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอแจ้งการประกอบกิจการ
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เอกสำรหมำยเลข 1
แบบคำขอแจ้ง
จัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….……
โดย......................................................................................................................ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….……………...…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. ……………………………….……..….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………...
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................ประเภท...................................................
มีพื้นที่............ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่ ..................หมู่ที่................ตาบล....................อาเภอ...............................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................
3. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

สาเนาบัตรประจาตัว ………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ.......... )

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่.....................................................................

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ …………………………….
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

( ลงชื่อ ) ……………............…………………. ผู้ขอแจ้ง
( ………………...........……………. )
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เอกสำรหมำยเลข 2
(แบบ นส.2/1)
หนังสือแจ้งควำมไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคำขอแจ้ง
กำรประกอบกิจกำรตำมมำตรำ 48 วรรคห้ำ

ที่............/................

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

เรื่อง
เรียน

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอแจ้งประกอบกิจการ
.........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาแจ้งต่อต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ.................................................
....................เมื่อวันที่......................... ซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแก่ท่านไปแล้ว นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจการแจ้งของท่านแล้วพบว่าการแจ้งคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบใน
บันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะมี
ผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ท่านได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ผู้ยื่นคาขอแจ้งประกอบกิจการ
วันที่.............เดือน.................พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการแจ้ง และออกหนังสือรับรองการแจ้ง
(1) ผู้แจ้งยืน่ แบบคาขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ตามแบบที่ส่วนท้องถิ่นกาหนด

(2) เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
(3) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร

กรณีคาขอถูกต้อง/ครบถ้วน 1

(4) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออก
หนังสือรับรองการแจ้งภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วันที่ปฏิบตั ิถูกต้อง/นับ
แต่วันที่แจ้ง

(5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด *
กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้อง
เสียค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวน
เงินที่ค้ำงชำระ

1 หมายถึง
2 หมายถึง

กรณีคาขอไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

แนะนาต่อผู้แจ้งให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้บันทึกความบกพร่องและเอกสารที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 2/1
(แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง)
กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้
การแจ้งเป็นอันสิน้ ผล
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 2
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งการแจ้งเป็นอันสิ้นสุดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาอาน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลนาอาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
5.3 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ 2556 (ระบุตามที่ส่วนราชการออกข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
:โทร 042-833514 ต่อ 18
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐที่ได้จั ดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ ภายใน..ระบุ..... 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
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวั นใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
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ที่

กาหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร
2 การตรวจสอบ
เอกสาร

3 การพิจารณา

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการ
ได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

15 นาที
1 ชั่วโมง

10 - 15
วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ
ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขฯ

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่
กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
กฎหมายกาหนดภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา
56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
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ประเภท
ขั้นตอน

4 การแจ้งผล
การพิจารณา

5 -

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
พร้อมรับใบอนุญาต

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)

1 - 5 วัน

ระบุฝ่ายที่รับผิดชอบ
โดยตรง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
1 บัตรประจาตัว
1
1
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
1 สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคาร หรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
2 แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด
3 ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขายของและผู้ช่วย
ขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่
ท้องถิ่นกาหนด

-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1. ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการ
นั้นๆ หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)
2. ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง)
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2. แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อ
ใบอนุญาต
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เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. 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) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

74

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
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19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานตามที่ระบุใน
คู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอต่ออายุใบอนุญาตและความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้
แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอต่อให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุในการ
แจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้

ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ภายใน 30 วัน 2

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน)
(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

(5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4)

(6) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

1 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 นับแต่วัน รับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2

