คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..30..วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการ
ขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพระประแดง ชั้น
3/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 ถึง 30 วัน
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทของกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

ลำดับ

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

15 ถึง 20 วัน

-

10 ถึง 15 วัน

-

1 ถึง 5 วัน

-

ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
3)

4)

))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

(หมายเหตุ: (กฎหมายกาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557)))
กำรพิจำรณำ
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร. ทราบ)))
5)

กำรพิจำรณำ
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
มีข้อกาหนดของท้องถิ่น)
พร้อมรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ)))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ลำดับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำเอกสำรสิทธิ์ หรือสัญญำเช่ำ หรือสิทธิอื่นใด ตำมกฎหมำย
ในกำรใช้ประโยชน์สถำนที่ที่ใช้ประกอบกิจกำรในแต่ละประเภท
กิจกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรที่
แสดงว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่ขอ
อนุญำตได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท
กิจกำร เช่น ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
กำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรหรือหลักฐำนเฉพำะกิจกำรที่กฎหมำยกำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกระทบ เช่น รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ (HIA)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจกำร
ที่กำหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบรับรองแพทย์และหลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่อง
สุขำภิบำลอำหำร (กรณียื่นขออนุญำตกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ
อำหำร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
อั ต ร ำค่ ำ ธ ร รมเนี ย มต่ อ อำยุ ใ บ อนุ ญ ำตป ระกอ บกิ จ กำร ที่ เ ป็ น
อั น ต ร ำ ย ต่ อ สุ ข ภ ำ พ ฉ บั บ ล ะ ไ ม่ เ กิ น 10,000 บ ำ ท ต่ อ ปี แ ล ะ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำหนดตำมเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบำลเมื อ งพระประแดง
เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2550
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขที่ 1 ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ ตาบลตลาด อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

ลำดับ
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: -)
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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
เอกสารประกอบฯการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ.2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 1.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

