
 

33 

 

9.  แนวทางขั้นตอนการด าเนินงานส านักปลัด อบต. 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

เรื่อง  ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

และใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีสะสมอาหาร” 
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ขั้นตอนการให้บริการยื่นแบบค าร้องขอ/ต่อใบอนุญาต 

๑. ยื่นแบบค ำร้องขอ/ต่อใบอนุญำตพร้อมเอกสำรประกอบตำมแบบฟอร์มของ อบต.และเจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบเอกสำร (ไม่เกิน ๑๐ นำที) 

๒. ตรวจสถำนประกอบกำร (ไม่เกิน  ๑๐ วัน) 
๓. ช ำระเงินค่ำใบอนุญำต(ไม่เกิน ๕ นำที) 
๔. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำต(ไม่เกิน ๕ นำที) 

 

ขั้นตอนการให้บริการยื่นแบบค าร้องขอแจ้งเลิกประกอบกิจการ 
๑. ยื่นแบบค ำร้องขอแจ้งเลิกประกอบกิจกำรพร้อมเอกสำรประกอบตำมแบบฟอร์มของ อบต.และ

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร(ไม่เกิน ๑๐ นำที) 
๒. ตรวจสถำนประกอบกำร (ไม่เกิน  ๕ วัน) 
๓. ช ำระเงินค่ำใบอนุญำต(ไม่เกิน ๕ นำที) 
๔. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำต(ไม่เกิน ๕ นำที) 

 

ขั้นตอนกระบวนงานบริการ 

ท่ี กระบวนงานบริการ 
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติ  

ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา 
 กำรยื่นค ำร้องขอ/ต่อใบอนุญำต   
๑ กำรยื่นค ำขอ/ต่อใบอนุญำต  

 
 

๔ ขั้นตอน ๑๐ วันท ำกำร/๒๐ นำที/รำย 

๒ กำรยื่นค ำขอแจ้งยกเลิกประกอบ
กิจกำร 

๔ ขั้นตอน ๕วันท ำกำร/๒๐ นำที/รำย 
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ระยะเวลาให้บริการ 

ยื่นแบบค ำร้องขอแจ้งเลิกประกอบกิจกำรพร้อม
เอกสำรประกอบตำมแบบฟอร์มของ อบต.และ
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร(ไม่เกิน ๑๐ นำที) 

 

ตรวจสถำนประกอบกำร 

(ไม่เกิน  ๕ วัน) 

 

ช ำระเงินค่ำใบอนุญำต
(ไม่เกิน ๕ นำที) 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออก
ใบอนุญำต(ไม่เกิน ๕ นำที) 

 

แผนผังค าขอแจ้งเลิกประกอบกิจการ 
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แผนผังการขอ/ต่อใบอนุญาต 

ระยะเวลาให้บริการ 

ยื่นแบบค ำร้องขอ/ต่อใบอนุญำตพร้อมเอกสำร
ประกอบตำมแบบฟอร์มของ อบต.และ

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร(ไม่เกิน ๑๐ นำที) 

 

ตรวจสถำนประกอบกำร 

(ไม่เกิน  ๑๐ วัน) 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ออกใบอนุญำต(ไม่เกิน ๕ นำที) 
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-ตัวอย่าง- 
       

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล……………….. 
เร่ือง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ………………. 

********* 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๗  และมำตรำ ๓๘  แห่งพระรำกฤษฎีว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของ
งำนแต่ละงำนและประกำศให้ประชำชนและผู้ประกอบกำรทรำบเป็นกำรท่ัวไป องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
หัวหนอง จึงออกประกำศก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ประกำศนี้เรียกว่ำ”ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง เรื่อง กำรก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. .............”  
  ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีประกำศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จของงำนให้เป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏแนบท้ำย
ประกำศนี้ 
 

   ประกำศ  ณ  วันท่ี  ...............  เดือน ...............  พ.ศ. .................. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
         (......................................................) 

          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล................... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล………………… 

เร่ือง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ………………… 
ที่ กระบวนการงานบริการ ระยะเวลาทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ใน

ปีงบประมาณ  ............... 
๑ ส ำนักปลัด กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร คงเดิม 
๒ รับเรืองรำวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ คงเดิม 
๓ สนับสนุนน้ ำอุปโภคบริโภค คงเดิม 
๔ ช่วยเหลือบรรเทำสำธำรณภัย คงเดิม 
๕ กำรขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ติดเช้ือ คงเดิม 
๖ กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ติดเช้ือ คงเดิม 
๗ กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

-กำรขอทะเบียนพำณิชย์ 
-กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรำยกำร 
-กำรเลิกประกอบทะเบียนพำณิชย์ 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

๘ กองคลัง 
-กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
-กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
-กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

๙ กำรอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
-กำรขอ/ต่อใบอนุญำต 
-กำรยื่นค ำขอยกเลิกประกอบกิจกำร 

 
 

๑๐วัน/๒๐นำที/รำย 
๕วัน/๒๐นำที/รำย 

๑๐ ขออนุญำตจัดต้ังตลำด 
-ขออนุญำตใหม่/ต่อใบอนุญำต 

 
คงเดิม 

๑๑ ขออนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ี
สะสมอำหำร(พื้นท่ีเกิน ๒๐๐ ต.ร.ม.) 
-ขออนุญำต 

 
 

คงเดิม 
๑๓ กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 

-ขออนุญำตใหม่/ต่อใบอนุญำต 
 
 

คงเดิม 
๑๔ ส่วนโยธำ 

-ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
-ขออนุญำตรื้อถอน/ 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
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แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

     เขียนท่ี 
………………………………………………  
     วันท่ี ……. เดือน………………..

พ.ศ………..…  
 

๑. ข้ำพเจ้ำ ………………………………………………....อำยุ………….……….. ปี สัญชำติ ………………….…..... 
โดย............................................................ .......................ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลปรำกฏตำม
.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่เลขท่ี ……………....…. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ………………..……..………. ถนน ……………………….….……… 
แขวง/ต ำบล ………………..…………….…. เขต/อ ำเภอ …………………….…………… จังหวัด ………………….……………… 
หมำยเลขโทรศัพท์ …………………….................................................  ผู้ขออนุญำต 

๒.  ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ......................................................................... 
ล ำดับท่ี................  ประเภท.........................  มีคนงำน..................คน  ใช้เครื่องจักรขนำด.......................แรงม้ำ  

๓. พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้วดังนี้  
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัว  (ประชำชน  ข้ำรำชกำร  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อื่น ๆ  ระบุ.................) 
  ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่..................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
  หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
  ใบมอบอ ำนำจ  (ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐำนท่ีแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
  เอกสำรและหลักฐำนอื่น ๆ ตำมท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด  คือ 
  ๑)......................................................................... 
  ๒)......................................................................... 

 ๔.  ..........................................................................................................................................................
 ๕.  .......................................................................................................................................................... 

     (ลงช่ือ)  ......................................................  ผู้ขออนุญำต 
      (.......................................................) 

 
 

(มีต่อด้ำนหลัง) 
 
 
 
 

ค ำขอเลขท่ี........./ ........... 
(เจ้ำหน้ำท่ีกรอก) 
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(ด้ำนหลังค ำขอรับใบอนุญำต) 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

 

 

 
 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร  

 

(ลงช่ือ)  ……………….……..…..………………….  ผู้ขอรับใบอนุญำต  
(…………………..…………………………)  
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร  

( )  เห็นสมควรอนุญำต  และควรก ำหนดเงื่อนไข  ดังนี้  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( ) เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ …………………………………………..…………….……………..………..…………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงช่ือ)  …………………………………….……….  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
(…………………….………..……..……..)  

     ต ำแหน่ง ………………………………………..  
                   วันท่ี…../………/…….. 

 

 

 

 
 

 
 

 
ส่วนของเจ้ำหน้ำท่ี 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
( )  อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้  
( )  ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร  

(ลงช่ือ) ……………..…………………………….  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
      (………………………………............)  
                           ต ำแหน่ง ………………………………………………  
                                    วันท่ี…..….../………..……/…….…...  
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ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
 

เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสำรหลักฐำน    ครบ 
       ไม่ครบ  คือ 
           ๑)................................................................ 
           ๒)................................................................ 
           ๓)............................................................... 
 

(ลงช่ือ)  ……………….……..…..…………….…….   
(…………………..…………………………) 

       ต ำแหน่ง........................................................ 
  
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

 
เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสำรหลักฐำน    ครบ 
       ไม่ครบ  คือ 
           ๑)................................................................ 
           ๒)................................................................ 
           ๓)............................................................... 
ดังนั้นกรุณำน ำเอกสำรหลักฐำนท่ียังไม่ครบท้ังหมดมำยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยใน.......วันนับต้ังแต่วันนี้
เป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ)  ……………….……..…..…………….…….   
(…………………..…………………………) 

       ต ำแหน่ง........................................................ 
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ท่ี  ....................................                    ส ำนักงำน................................................... 
                                .................................................................... 
          วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง ค ำแนะน ำให้แก้ไขปับปรุงสภำพของสถำนท่ีประกอบกิจกำร 
เรียน ................................................................................................. 
อ้ำงถึง ใบรับค ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต  เลขท่ี..................ลงวันท่ี.........เดือน.................... พ.ศ. ........... 
  

ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร....................................................... 
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตไว้ตำมเอกสำรท่ีอ้ำงถึง  นั้น 
 

 เนื่องจำกเจ้ำพนักงำนได้ตรวจสภำพด้ำนสุขลุกษณะของสถำนท่ี  เครื่องมือหรือุปกรณ์  ระบบก ำจัด
หรือบ ำบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถำนท่ีประกอบกิจกำรของท่ำนแล้วพบว่ำยังไม่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น  ดังนี้ 
   
 ๑)  ....................................................................................................................................................... 

๒)  .......................................................................................................................................................
๓)  .......................................................................................................................................................
๔)  ....................................................................................................................................................... 
 

 ฉะนั้น  จึงขอให้ท่ำนแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะได้ด ำเนินกำรพิจำรณำกำร
อนุญำตต่อไป 
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ)  
(..................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
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     บันทึกข้อความ 
 
ส่วนรำชกำร  ........................................................................... โทร.  .................................................. 
ท่ี  ...............................    วันท่ี  ..............  เดือน...........................  พ.ศ.  ................ 
เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจสภำพของสถำนท่ีประกอบกิจกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรอนุญำต 
เรียน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 

 ตำมท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้รับค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร....................................................... 
และได้ออกใบรับค ำขออนุญำต  เลขท่ี.......................ลงวันท่ี.............เดือน........................ พ.ศ. ........................  
นั้น 
 จำกกำรตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ์  ระบบก ำจัดหรือบ ำบัดของ
เสียและอื่น ๆ ของสถำนท่ีประกอบกิจกำรดังกล่ำวแล้วพบว่ำ 
   ครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น 

   ไม่ครบ  ดังนี้ 
  ๑.  .............................................................................. 
  ๒.  .............................................................................. 

๓.  .............................................................................. 
๔.  .............................................................................. 

 ฉะนั้น  จึงมีควำมเห็นว่ำ    สมควรอนุญำต 

       สมควรอนุญำตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้    
๑.  ................................................................................................ 
๒.  ................................................................................................
๓.  ................................................................................................ 
๔.  ................................................................................................ 

       ไม่สมควรอนุญำต 
   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

(ลงช่ือ)  
(..................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
            เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข/ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
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ท่ี  ....................................     ส ำนักงำน........................................................ 
           .................................................................... 
        วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
เรื่อง แจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำร............................................................................ 
เรียน ................................................................................................. 
อ้ำงถึง ใบรับค ำขออนุญำต  เลขท่ี....................ลงวันท่ี.........เดือน......................... พ.ศ. ................ 
ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. ..................................................................................................... 
  ๒. ..................................................................................................... 
 ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร............................................................................... 
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค ำขออนุญำตไว้ตำมท่ีอ้ำงถึง  นั้น 
 

 เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่สำมำรถออกใบอนุญำตหรือยังไม่สำมำรถมีค ำส่ังไม่
อนุญำต    ได้ภำยในเวลำ  ๓๐  วันนับแต่วันท่ีได้รับค ำขอดังกล่ำวดังนี้ 
  ๑.  ............................................................................................ 

๒.  ............................................................................................
๓.  ............................................................................................ 

 ดังนั้น  จึงขอแจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตออกไปเป็นเวลำ  ๑๕  วันนับแต่วันท่ี........................ 
และต้องขออภัย  มำ  ณ  โอกำสนี้ด้วย 
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ)  
(..................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
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ท่ี  ....................................                ส ำนักงำน.......................................................... 
                  .......................................................................... 
             วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ. .............. 
เรื่อง แจ้งกำรอนุญำตประกอบกิจกำร............................................................................................................. 
เรียน ................................................................................................. 
อ้ำงถึง ใบรับค ำขออนุญำต  เลขท่ี....................ลงวันท่ี.........เดือน......................... พ.ศ. ................ 
 

 ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร.............................................................................. 
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค ำขออนุญำตไว้ตำมท่ีอ้ำงถึง  นั้น 
 

 บัดนี้  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้พิจำรณำออกใบอนุญำตให้แก่ท่ำนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ท่ำนมำติดต่อ
ขอรับใบอนุญำต  ณ  ส ำนักงำน...........................................................................ภำยใน  ๑๕  วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 

 ท้ังนี้  หำกท่ำนไม่สำมำรถมำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  กรุณำแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น    
ทรำบด้วย 
   
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ)  
(..................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจกำร.................................................... 

เล่มท่ี..............เลขท่ี............./....................  
 

(๑)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนญุำตให้......................................................................................................
สัญชำติ...........................อยู่บ้ำนเลขท่ี...............หมู่ท่ี..............ต ำบล..........................อ ำเภอ..............................
จังหวัด......................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................
ช่ือสถำนประกอบกิจกำร.................................................................................................................................... 
ประเภท…............................................. ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ท่ี........................ต ำบล.....................................
อ ำเภอ...................................จังหวัด.....................................หมำยเลขโทรศัพท์.................................................. 

อัตรำค่ำธรรมเนียมปีละ........................บำท (.......................................................)  ตำมใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี.................................เลขท่ี.........................................ลงวันท่ี........................................................................  

(๒)  ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  และเงื่อนไขท่ีก ำหนด          
ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น  

(๓)  หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับอนุญำตนี้เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง   โดยมิอำจแก้ไขได้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำให้เพิกถอนกำรอนุญำตนี้ได้  

(๔)  ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ  
(๔.๑) ...............................................................................................................................  
(๔.๒) ................................................................................................................................  

(๕)  ใบอนุญำตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ....................  
(๖)  ใบอนุญำตฉบับนี้ส้ินอำยุวันท่ี..................เดือน..................................พ.ศ....................  

 
 

(ลงช่ือ) 
  (...................................................)  
ต ำแหน่ง.............................................................  

       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
 

 

ค าเตือน (๑)  ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนท่ีประกอบกิจกำร
ตลอดเวลำท่ีประกอบกิจกำร  หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท  

 (๒)  หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรในปีต่อไปต้องยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตก่อนวันท่ีใบอนุญำตส้ินอำยุ 

(มีต่อด้ำนหลัง) 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายใุบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มที่  เลขที ่ วัน/เดือน/ปี  
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ท่ี  ....................................       ส ำนักงำน....................................................................... 
          ..................................................................................... 
         วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
เรื่อง ค ำส่ังไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร........................................................................................................ 
เรียน ............................................................................................................................................................... 
อ้ำงถึง (๑)  ใบรับค ำขออนุญำต  เลขท่ี....................ลงวันท่ี............เดือน......................... พ.ศ. .................... 
 (๒)  หนังสือแจ้งค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนท่ีประกอบกิจกำร ท่ี............... ลว. ............ 
 ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร................................................. 
และเจ้ำพนักงำนได้มีหนังสือแจ้งค ำแนะน ำให้ท่ำนแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนท่ีประกอบกิจกำรให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่นภำยในเวลำท่ีก ำหนด  ตำมท่ีอ้ำงถึงนั้น 
 

 จำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำท่ำนไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนท่ีประกอบกิจกำรให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น  ดังนี้ 
 ๑. ........................................................................................................................................................... 

๒. ........................................................................................................................................................... 
๓. ................................................................................................. ................................................
๔. ........................................................................................................................................................... 

 ๕. ........................................................................................................................................................... 
 ดังนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๕๖  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕        
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจึงมีค ำส่ังไม่ออกใบอนุญำตให้ท่ำนประกอบกิจกำรตำมท่ีได้ยื่นค ำขอไว้ 
 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่พอใจในค ำส่ังนี้  ท่ำนมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขได้ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันทรำบค ำส่ังนี้ 
 ท้ังนี้  กำรอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลำกำรบังคับตำมค ำส่ัง  เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีกำรทุเลำ
กำรบังคับตำมค ำส่ังนั้นไว้ชั่วครำว 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงช่ือ)  
(..................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

……………………………………… 
……………………………………… 
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แบบค าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต................................................ 

 
 

เขียนท่ี....………………………………..……...……  
วันท่ี  ……..…. เดือน………........……..พ.ศ. ………….…  

 
ข้ำพเจ้ำ…………………………...………………..………..……..  อำยุ………..………..ปี  สัญชำติ …………………… 

อยู่บ้ำนเลขท่ี………….……. หมู่ท่ี ………..…..  ตรอก/ซอย…………………………….  ถนน  …………….………………..… 
แขวง/ต ำบล…………………….…………….  เขต/อ ำเภอ……………………….....……  จังหวัด……………..….…………….… 
หมำยเลขโทรศัพท์  ……..………………….…………….…  
 

ขอยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต .............................................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
ดังต่อไปนี้  

(1) ข้ำพเจ้ำได้รับใบอนุญำต  ให้ประกอบกำร........................................................................................ 
ประเภท........................................................................ พื้นท่ีประกอบกำร….…..….………………….....ตำรำงเมตร    
ต้ังอยู่  ณ  เลขท่ี………..……  หมู่ท่ี…………...  ตรอก/ซอย………………..…..……  ถนน……………..…….………..…….   
ต ำบล………………  อ ำเภอ………………….…  จังหวัด…….………….………  หมำยเลขโทรศัพท์……….……………..………  
ตำมใบอนุญำต   เ ล่ม ท่ี………….  เลขท่ี . . .……/………….  ออกให้ เมื่ อวัน ท่ี . .………. เ ดือน………….………..… 
พ.ศ…………… 

(๒)  ใบอนุญำตได้สูญหำย/ถูกท ำลำย/ช ำรุด  เมื่อวันท่ี……....…เดือน………..……………. พ.ศ..……………....  
(๓)  พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้วคือ  

(   )  เอกสำรแจ้งควำมต่อสถำนีต ำรวจ  กรณีสูญหำยหรือถูกท ำลำย  
(   )  ใบอนุญำตเดิม/หนังสือรับรองกำรแจ้งเดิม  กรณีช ำรุดในสำระส ำคัญ  

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร  
 

(ลงช่ือ)  ………………..………………..……………….  
(…………….…………………..……………….)  

         ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญำต 
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ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจกำร.......................................................................... 
 

เล่มท่ี..............เลขท่ี............./....................  
 

(๑)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนญุำตให้........................................................................................................
สัญชำติ...........................อยู่บ้ำนเลขท่ี...........หมู่ท่ี.........ต ำบล...............อ ำเภอ...................จังหวัด....................
หมำยเลขโทรศัพท์.......................... 

ช่ือสถำนประกอบกิจกำร.................................................................. 
ประเภท…............................................. ต้ังอยู่เลขท่ี.........หมู่ท่ี........ต ำบล................อ ำเภอ................................
จังหวัด................หมำยเลขโทรศัพท์...........................  

(๒)  ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขท่ีก ำหนดในข้อก ำหนดของ
ท้องถิน่  

(๓)  หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับอนุญำตนี้เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยอื่นท่ี
เกี่ยวข้องโดยมิอำจแก้ไขได้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำให้เพิกถอนกำรอนุญำตนี้ได้  

(๔)  ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ  
(๔.๑) ...............................................................................................................................  
(๔.๒) ................................................................................................................................  

(๕)  ใบแทนใบอนุญำตฉบับนี้  ออกให้เมื่อวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ....................  
(๖)  ใบแทนใบอนุญำตฉบับนี้  ส้ินอำยุวันท่ี..................เดือน..................................พ.ศ....................  

 
(ลงช่ือ) 
  (...................................................)  
ต ำแหน่ง.............................................................  

       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
 

 
ค าเตือน  (๑)  ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนท่ีประกอบ  
                  กิจกำรตลอดเวลำท่ีประกอบกิจกำร  

   (๒)  หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรในปีต่อไปต้องยื่นค ำขอออกใบอนุญำตใหม่ก่อนใบแทนส้ินอำยุ 

 

 

 


