คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านแป้ น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ: เทศบาลตาบลบ้านแป้นิอาเภอเมืองิจังหวัดลาพูน
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน่ คำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญ าตประกอบกิจการที่ เป็น อัน ตรายต่อสุ ขภาพในแต่ละประเภทกจการ
(ตามที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดไว้ ใ นข้ อ กำหนดของท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งควบคุ ม ในเขต
ท้อ งถิ่ น นั้ น ) จะต้อ งยื่น ขอต่อ ใบอนุ ญ าตต่อ เจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ น หรือ เจ้ าหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบ ก่ อ นใบอนุ ญ าต
สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแลิ้วให้
ประกอบกิ จ การต่อ ไปได้ จ นกว่ าเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะมี ค ำสั่ งไม่ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต และหากผู้ ข อต่อ อายุ
ใบอนุ ญ าตไม่ ได้ม ายื่ น คำขอต่อ อายุใบอนุ ญ าตก่ อ นวั น ใบอนุ ญ าตสิ้น สุ ดแล้ ว ต้ องดำเนิ น การขออนุ ญ าตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช ำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้ อ งเสี ย ค่ าปรั บ เพิ่ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละ 20 ของจำนวนเงิ น ที่ ค้างชำระและกรณี ที่ ผู้ป ระกอบการค้ างชำระค่ า
ธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไวิ้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในการยืน่ คำขอ
(1.) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2.) สำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการอนุญาต
(3.) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑิ
กฎหมายกำหนด
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบล
บ้านแป้น

ระยะเวลาเปิ ดให้บ ริก ารเปิด ให้ บ ริการวัน จิัน ทร
ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ิ (ยกเว้ น วั น ห ยุ ด ที่ ท างราชก าร
กำหนด) ตั้งแต่เวลา08:30 - 16:30 น.

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ คาขอรับรองการแจ้งจัดสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ลาดับ
เอกสาร
1) สาเนาบัตรประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) เอกสารประกอบกจการิ(ถ้ามี)ิิ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีี่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม: 5 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกำหนด
(หมายเหตุ:-)
2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอ
ให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผิู้ยื่นคาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้คาขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคิืนคาขอและ

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิด
เทศบาลตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

1 ชั่วโมง

เทศบาลตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

ลำดับ

3)

4)

ขั้นตอน
เอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน.ร.ตามิพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 )
- การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาติ
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนิุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ
(หมายเหตุ: ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถิ้วน ให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทราบ )

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิด

2 วัน

เทศบาลตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

1 วัน

เทศบาลตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

ลำดับ
ขั้นตอน
5) - ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่น (ตามประเภทกิจการทิี่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกำหนดของทิ้องถ่น)
(หมายเหตุ: กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวน
เงินที่ค้างชำระ)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิด
เทศบาลตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจก
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
อันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละ
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
(หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทกิจการเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแป้น วาด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.
2556 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2556)

