
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลทรายขาว 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

งานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 มีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ว่ำด้วยกำร

สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนำและปรับปรุงงำนด้ำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม กำรอำชีวอนำมัย กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อกำรพัฒนำพฤติกรรม

อนำมัย กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกัน

โรค กำรควบคุมสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริกำร รักษำควำมสะอำด กำรจัดกำรขยะมู ลฝอย  

และปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

การออกใบอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของเทศบำลต ำบลทรำยขำว ด ำเนินกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำร 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 ได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ขอบเขต   

           ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลทรำยขำว ในกำรด ำเนินกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรตำม

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น  3  ระยะ  ได้แก่ ระยะเตรียมกำร  ระยะด ำเนินกำร และระยะ

ติดตำมและประเมินผล เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ กำรมีคู่มือส ำหรับประชำชนตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  กำรส ำรวจกิจกำรที่ต้องมำขอใบอนุญำต  กำรรับค ำ

ขออนุญำตประกอบกิจกำร  กำรตรวจเอกสำร  กำรตรวจสุขลักษณะ  กำรอนุญำตพร้อมเก็บค่ำธรรมเนียม  หรือกำร

แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำต  กำรติดตำมให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุและกำรช ำระค่ำธรรมเนียม  จนถึงวิเครำะห์ 

และสรุปผลกำรออกใบอนุญำต 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เทศบำลต ำบลทรำยขำว 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขัน้ 
ตอนที่ 

ผังกระบวนกำร ระยะ 
เวลำ 

มำตรฐำนคุณภำพงำน ตัวชี้วัด ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเตรียมกำร 
1  

        ก ำหนดผู้รับผดิชอบ 
1  วัน 1.มีควำมรู้เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรกฎหมำย
สำธำรณสุขในเร่ือง
ใบอนุญำตหรือมี
ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน อย่ำงน้อย 1 ปี   
2. ก ำหนดบทบำทหนำ้ที่
ของผู้รับผิดชอบ 
 

ค ำสั่งแต่งตัง้ หรือ
หนังสือมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตำม
มำตรฐำนคุณภำพ
งำน 

เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น 

ระยะด ำเนนิกำร 
2  

    จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
    ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
    สำธำรณสุขในกำรพิจำรณำ 
    อนุญำตของทำงรำชกำร 
 

 

1  วัน กำรด ำเนินกำรจัดท ำ
คู่มือส ำหรับประชำชน
ตำมมำตรำ 7 วรรคสอง  
แห่ง พ.ร.บ. กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
 

คู่มือส ำหรับ
ประชำชนและปิด
ประกำศไว้ ณ 
สถำนที่ก ำหนดให้
ยื่นค ำขอ และ
เผยแพร่ทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมำย 

3  
  

ส ำรวจกิจกำรที่ต้องมำ 
ขอใบอนุญำต 

อย่ำง
น้อยปี
ละ 1 
คร้ัง 

แผนกำรส ำรวจกิจกำร ข้อมูลกิจกำรที่ต้อง
ได้รับใบอนุญำต
ตำม พ.ร.บ.กำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 
2535 ในพื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมำย 

4  
  

 ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย 
  รับค ำขออนุญำตประกอบกิจกำร 

 

1 วัน กำรก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรขออนุญำต
ประกอบกิจกำรตำม
มำตรำ 55 แห่ง พ.ร.บ.
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
2535 
 

แบบค ำขอรับ
ใบอนุญำต 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมำย 



 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร ระยะ 
เวลำ 

มำตรฐำนคุณภำพงำน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                  

ภำยใน
วันท่ี

รับค ำขอ 
 
 

ภำยใน 
15  วัน 
นับแต่
วันท่ีได้
รับค ำขอ 

กำรตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนตำมำตรำ  8 
วรรค หน่ึง แห่ง พ.ร.บ.
กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรรำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
และมำตรำ 56วรรคหนึ่ง
แห่ง พ.ร.บ.กำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

-มีกำรออกหนังสือ
บันทึกควำม
บกพร่องแจ้งให้ผู้ยื่น
ค ำขอทรำบทันท ี
-ผลกำรตรวจ
เอกสำร 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมำย 

6  
 
 

               
 
 
        

ภำยใน  
30  วัน 
นับแต่
วันท่ีรับ
เอกสำร
ครบ 
ถ้วน 

กำรตรวจสุขลักษณะของ
สถำนประกอบกิจกำรให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ท้องถิ่นหรือกฎกระทรวงฯ 

รำยงำนผลกำรตรวจ
สุขลักษณะของ
สถำนประกอบ
กิจกำรที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญำต 

เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข
หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้ง
จำกเจ้ำ
พนักงำน
ท้องถิ่น 

ระยะติดตำมและประเมินผล 
7      

 
 
 
                

หรือ
ขยำย

เวลำใน
กำร

ใบอนุญ
ำตได้  2  
ครั้งๆละ
ไม่เกิน
15  วัน 

กำรออกใบอนุญำตหรือ
หนังสือแจ้งไม่อนุญำตตำม
มำตรำ  56  วรรคสอง
และวรรคสำมแห่ง พ.ร.บ.
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
2535 
 
 
 
 

หนังสือใบอนุญำต
กำรประกอบกิจกำร
และทะเบยีนกำร
ออกใบอนุญำต 

เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น 

ตรวจ

เอกสำร 

ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

แจ้งให้แก้ไข/

ยื่นเอกสำร

เพิ่มเติม 

 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วนครบถ้วน

ครบถ้วน 

 

 

 

แก้ไข/เพิ่มเติม ไม่แก้ไข/เพิ่มเติม 

 

คืนค ำขอ 

 

ตรวจ

สุขลักษณะ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน 

แจ้งค ำสั่งไม่

อนุญำต 

อนุญำตพร้อมเก็บ

ค่ำธรรมเนียม 



 
 
8 

 
 
 
 
 

ภำยใน
เวลำที่
ก ำหนด
ในข้อ 

ก ำหนด
ท้องถิ่น 

กำรแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจกำรมำยื่นขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต 

เอกสำรแสดงข้อมูล
ผู้ขอรับใบอนุญำต
มำยื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมำย 

9    
 
 
 
             

 
ปีละ  1  

ครั้ง 

กำรสรุปผลกำรออก
ใบอนุญำตอย่ำงครอบคลุม
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง 

รำยงำนสรุปผลกำร
ออกใบอนุญำต 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

 

5. รำยละเอียดของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1.1 ระยะเตรียมกำร 

(1) ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลทรำยขำวมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ให้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรออก

ใบอนุญำต  โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดังกล่ำวต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

สำธำรณสุขเรื่องใบอนุญำต 

   6.2  ระยะด ำเนินกำร 

       (2)  คู่มือส ำหรับประชำชนตำมกหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 

                       เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  จัดให้มีคู่มือส ำหรับประชำชน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขในกำร

พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร (คู่มือดังกล่ำวใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอและเป็นรำยละเอียดให้

ประชำชนได้รับทรำบเกี่ยวกับกระบวนกำรขั้นตอน  รวมถึงระยะเวลำในกำรอนุญำต) โดยปิดประกำศไว้  ณ  สถำนที่

ที่ก ำหนดให้มีกำรยื่นค ำขอหรือมีกำรเผยแพร่ตำมสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ตำมมำตรำ 7  วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติกำร

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 

                  (3)  ส ำรวจกิจกำรที่ต้องมำขอใบอนุญำต 

                        เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรส ำรวจกิจกำรที่เข้ำข่ำยต้องมำขอใบอนุญำตตำม พระรำชบัญญัติ

กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  โดยด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจกำรมำขอใบอนุญำตให้

ครอบคลุมทุกกิจกำร 

         (4)  รับค ำขออนุญำตประกอบกิจกำร 

               ผู้รับผิดชอบรับค ำขออนุญำต/ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตที่ผู้ประกอบกำรยื่นขอต่อพนักงำนท้องถิ่น 

ติดตำมให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำต

สิ้นอำยุและกำรช ำระค่ำธรรมเนยีม 

วิเครำะห์และสรุปผลกำร

ออกใบอนุญำต 

 



         (5)  ตรวจเอกสำร 

     เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอ  และควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที ตำม

มำตรำ  8  แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558  รวมถึง

เอกสำรประกอบที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- หำกเอกสำรไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน  เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม  เพื่อ

ด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในขณะนั้น  ให้จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำน

ยื่นเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึกด้วย  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของค ำขอและควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที 

- หำกผู้ยื่นค ำขอไม่แก้ไขค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตำมที่ก ำหนดในแบบ

บันทึกควำมบกพร่องให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนค ำขอ  เมื่อพ้นก ำหนดระยะที่ให้แก้ไข 

(6)  ตรวจสุขลักษณะ 

                        ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องภำยใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอ ซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำมที่ก ำหนด

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมมำตรำ 56 ว่ำกิจกำรนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น 

                        เมื่อผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะแล้วให้ท ำรำยงำนและเสนอควำมเห็นต่อ

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้เป็น  2  กรณี  ดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีมีสภำพถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง หรือถูกต้องครบถ้วนแต่สมควรให้มีกำรปฏิบัติกำรใดๆ เพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็น

เฉพำะรำยให้เสนอควำมเห็นว่ำ “สมควรออกใบอนุญำต” หรือ “สมควรออกใบอนุญำตแบบมีเงื่อนไข” ได้ 

(ข) กรณีท่ีมีสภำพไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมำยอ่ืนที่

เกี่ยวข้องให้ผู้รับผิดชอบที่ท ำกำรตรวจสภำพมีค ำแนะน ำให้ผู้ขออนุญำตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน

ระยะเวลำอันสมควร  ถ้ำผู้ขออนุญำตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมค ำแนะน ำให้เสนอควำมเห็นว่ำ “ไม่สมควร

ออกใบอนุญำต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่ำว 

            6.3  ระยะติดตำมและประเมินผล 

                  (7)  ออกใบอนุญำต/แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำต   

                       เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำต หรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ

อนุญำตทรำบภำยใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น(มำตรำ  56 วรรคสอง) 

              ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำต

ได้ภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้นให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน  2  ครั้ง ๆ ละไม่เกิน  15  วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำร



ขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว  หรือตำมที่ได้ขยำยเวลำแล้วนั้น  

แล้วแต่กรณี (มำตรำ 56 วรรคสำม) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้  หำกยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือ

ให้ผู้ยื่นค ำขออนุญำตทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก  7  วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จพร้อมส ำเนำแจ้ง ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ทรำบทุกครั้ง 

(ก) กรณีท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำต  ให้มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้ขออนุญำตทรำบโดย

ก ำหนดให้ผู้ขออนุญำตต้องไปรับใบอนุญำตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในระยะเวลำอันสมควร (ทั้งนี้ไม่ควร

เกินกว่ำ  15  วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

              (ข)   กรณีท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญำต  ก่อนที่จะมีค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตนั้น  เจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำรเพ่ือให้อนุญำตได้มีโอกำสโต้แย้ง

คัดค้ำนหรือชี้แจงแสดงหลักฐำนของตนภำยในก ำหนดเวลำอันสมควร(มำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539) โดยหำกล่วงเลยก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วผู้ขออนุญำตไม่แจ้งควำมเห็นใดๆ หรือมี

กำรแจ้งควำมเห็นแต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่ำไม่มีเหตุผลเพียงพอ  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจึงออก “ค ำสั่งไม่อนุญำต”(มำตรำ 

56  วรรคสอง)โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องระบุกรณีกำรใช้สิทธิอุทธรณ์ (มำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539) ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขตำมมำตรำ 66  แห่งพระรำชบัญญัติกำร

สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ไว้ในค ำสั่งดังกล่ำวด้วย 

                     (8)  ติดตำมให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุและกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 

        เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตำมให้ผู้ประกอบกิจกำร (กรณีรำยเก่ำ) ให้มำยื่นค ำขอต่ออำยุ

ใบอนุญำตก่อนสิ้นอำยุและช ำระค่ำธรรมเนียม  เช่น กำรท ำหนังสือติดตำม เป็นต้น 

  (9)  วิเครำะห์และสรุปกำรออกใบอนุญำต  วิเครำะห์และสรุปผลกำรออกใบอนุญำตในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง  เช่น จ ำนวนกิจกำรที่ออกใบอนุญำต  กิจกำรที่แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำต และกำรช ำระค่ำธรรมเนียม เป็นต้น 

 หมำยเหตุ 

1) ใบอนุญำตที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้มีอำยุ 1  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญำตและให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญำตนั้นเท่ำนั้นตำมมำตรำ 55 

     2)   กำรขอต่อใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอ (ตำมข้ันตอนที่ 

4)  พร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต  

หำกมำยื่นขอต่อใบอนุญำตแล้วไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่อใบอนุญำตตำมก ำหนด  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจปรับ

ฐำนช ำระค่ำธรรมเนียมล่ำช้ำ (ให้ดูที่กระบวนงำนกำรเปรียบเทียบปรับและกำรด ำเนินคดี) 

      3)   หำกยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตหลังใบอนุญำตสิ้นอำยุแล้ว  ต้องด ำเนินกำรขออนุญำตใหม่ 

 7.  ค ำนิยำม 



     7.1  “เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ”  หมำยควำมว่ำ  พนักงำนหรือข้ำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือรำชกำรส่วนภูมิภำคที่ถูกมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนนั้น 

  7.2  “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ  เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 

  7.3  “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ 

     (1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดส ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด 

     (2) นำยกเทศมนตรีส ำหรับในเขตเทศบำล 

     (3) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     (4) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร 

หัวหน้ำผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นส ำหรับ

ในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 8.  แบบฟอร์ม/เอกสำที่เก่ียวข้อง 

  8.1  ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรอนุญำต 

     (1)  แบบ อภ. 3 ค ำขอรับใบอนุญำต /ต่ออำยุใบอนุญำต 

     (2)  หนังสือขอให้แก้ไขควำมไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค ำขอรับใบอนุญำต/ค ำขอต่อใบอนุญำต

กำรประกอบกิจกำร 

      (3) หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นเพ่ิมเติมตำม

มำตรำ  8  แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558  ซึ่งต้อง

จัดท ำหนังสือแจ้งภำยในวันที่มำยื่นค ำขอแจ้งกำรประกอบกิจกำร 

      (4) แบบหนังสือ  เรื่อง ค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร 

      (5) แบบบันทึกข้อควำม  เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำรเพ่ือ

ประกอบกำรพิจำรรำกำรอนุญำต 

      (6) แบบหนังสือ  เรื่อง  แจ้งเหตุผลกำรไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

      (7) แบบหนังสือ  เรื่อง  แจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำร 

      (8) (อภ. 2) ใบอนุญำต 

      (9) แบบหนังสือ  เรื่อง  แจ้งกำรอนุญำตประกอบกิจกำร 

      (10) หนังสือค ำสั่งไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

      (11) หนังสือค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

 

 



แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

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

ค ำขอเลขที่............/................. 

(เจ้ำหน้ำที่กรอก)        เขียนที่........................................... 

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

 

1.  ข้ำพเจ้ำ...........................................................อำยุ...................สัญชำติ............................ ................... 

โดย...............................................................................................................ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลปรำกฏตำม 

........................................................................................................อยู่ เลขที่...........................หมู่ที่......................... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................แขวง/ต ำบล.................................... ........................... 

เขต/อ ำเภอ.................................................จังหวัด.......................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................  

ผู้ขออนุญำต 

2. พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้ 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืนๆๆ ระบุ..........................) 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร  หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

ใบมอบอ ำนำจ  (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 

เอกสำรหลักฐำนอ่ืนๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด  คือ 

 1)...................................................................................  

 2)................................................................ .................... 

    

 ขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ขออนุญำต 

       (.................................................) 

หมายเหตุ : เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้หน่วยงานรัฐงดเรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 

              จากประชาชน  โดยต้องประสานหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

 

ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

 

เลขที่.....................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...................... .......พ.ศ........................ 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสำรหลักฐำน   ครบ 

      ไม่ครบ  คือ 

      1).............................................................. .... 

      2)............................................................. ...... 

      3)…………………………………………………………… 

 

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

        (.........................................) 

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

 

 

ส่วนขอผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
 

เลขที่.....................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............. ..เดือน.............................พ.ศ........................ 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสำรหลักฐำน   ครบ 

      ไม่ครบ  คือ 

      1).............................................................. .... 

      2)................................................................... 

      3)…………………………………………………………… 

  ดังนั้น  กรุณำน ำเอกสำรหลักฐำนที่ยังไม่ครบทั้งหมดมำยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยใน............วัน 

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

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

                  (.........................................) 

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



  

 

ที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

 

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

เรื่อง   ขอให้แก้ไขควำมไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค ำขอรับใบอนุญำต/ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

เรียน   .............................................................. 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจกำร.............................. 

เมื่อวันที่............................................................นั้น 

  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตรวจค ำขอของท่ำนแล้ว  พบว่ำ  ค ำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ดังนี้ 

  1)................................................................................... 

  2)...................................................................................  

  3)...................................................................................  

  4)................................................................................... 

  5)...................................................................................  

  จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน....................วัน  นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือนี้ หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรนี้และจะไม่พิจำรณำค ำขอของท่ำนพร้อมทั้งส่งคืนเอกสำรทั้งหมดให้แก่ท่ำนต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 

 

 



บันทึกข้อความ            

ส่วนรำชกำร.............................................................................................โทร ............................................... ................ 

ที่ ............................................................................................................วันที่ ............................................................... 

เรื่อง   ขอแก้ไขควำมไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค ำขอรับใบอนุญำต/ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  ส่งเอกสำรหลักฐำน 

         เพ่ิมเติม 

เรียน   ................................................................ ............... 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจกำร................................ 

................................................................................................................เมื่อวันที่.. ..................................................นั้น 

  เจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้รับผิดชอบรับและตรวจค ำขอได้ตรวจค ำขอ

และเอกสำรหรือหลักฐำนของท่ำนแล้วพบว่ำค ำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และต้องเพ่ิมเติมเอกสำรหรือหลักฐำน

ดังนี้ 

  1)................................................................................... 

  2)...................................................................................  

  3)...................................................................................  

  4)...................................................................................  

  5)...................................................................................  

  จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขให้ค ำขอถูกต้องหรือสมบูรณ์และส่งเอกสำรหรือหลักฐำน

เพ่ิมเติมภำยใน..............วัน  นับแต่วันที่ได้ลงนำมรับทรำบในบันทึกข้อควำมนี้  หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ

ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภำยในเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนไม่ประสงค์ท่ีจะให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร

ตำมค ำขอต่อไปและจะสิ่งคืนค ำขอพร้อมเอกสำรหรือหลักฐำนให้แก่ท่ำน 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

 

 (ลงชื่อ).............................................รับทรำบ  (ลงชื่อ)................................................... 

  (........................................)    (...........................................) 

 ผู้ยื่นค ำขอใบอนุญำต/ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  ต ำแหน่ง................................................ 

 วันที่...............เดือน......................พ.ศ............. เจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

 

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

เรื่อง   ค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนประกอบกิจกำร 

เรียน   .............................................................. 

อ้ำงถึง  ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต  เลขที่............ลงวันที่.................เดอืน.................พ.ศ.............. 

  ตำมทีท่่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร......................................... 

และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง  นั้น 

  เนื่องจำกเจ้ำพนักงำนได้ตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่  เครื่องมือหรืออุปกรณ์  ระบบ

ก ำจัดหรือบ ำบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถำนประกอบกิจกำรของท่ำนแล้ว  พบว่ำยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่ก ำหนด

ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น  ดังนี้ 

  1)...................................................................................  

  2)................................................................................... 

  3)...................................................................................  

  4)...................................................................................  

  5)...................................................................................  

  ฉะนั้น  จึงขอให้ท่ำนแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะได้ด ำเนินกำรพิจำรณำ

กำรอนุญำตต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 

 



 

บันทึกข้อความ            

ส่วนรำชกำร.............................................................................................โทร ............................ ................................... 

ที่ ........................................................................................... .................วันที่ ............................................................... 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรตรวจสภำพของสถำนประกอบกิจกำรเพื่อประกอบพิจำรณำอนุญำต 

เรียน   เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

  ตำมท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้รับค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร................................................. 

และได้ออกใบรับค ำขออนุญำต  เลขที่ ...............ลงวันที่.............เดือน.................................พ.ศ............... ..............นั้น 

  จำกกำรตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบก ำจัดหรือบ ำบัดของ

เสียและอ่ืนๆของสถำนประกอบกิจกำรดังกล่ำวแล้วพบว่ำ 

      ครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

      ไม่ครบ  ดังนี้  

  1)...................................................................................  

  2)...................................................................................  

  3)...................................................................................  

 

  ฉะนั้น จึงมีควำมเห็นว่ำ            ไม่สมควรอนุญำต 

              ควรอนุญำต 

              สมควรอนุญำตโดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

  1)...................................................................................  

  2)...................................................................................  

  3)................................................................................... 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

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

              (...........................................) 

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

                              เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 



 

 

ที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

 

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

เรื่อง   แจ้งเหตุผลกำรไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

เรียน   .............................................................. 

อ้ำงถึง  1. ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต  เลขที่............ลงวันที่.................เดือน.................พ.ศ. ............. 

 2. หนังสือค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร ที่...............ลว. ............................... 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร......................................... 

และเจ้ำพนักงำนได้มีค ำแนะน ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพสถำนประกอบกิจกำรไว้ตำมที่อ้ำงถึงนั้น  จำกกำรตรวจสอบ

ปรำกฏว่ำท่ำนไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนดังกล่ำวภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้  ดังนั้น ในฐำนะเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นจึงมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถอนุญำตให้ท่ำนประกอบกิจกำรได้ 

  ฉะนั้น  ถ้ำท่ำนเห็นว่ำไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ  ขอให้ท่ำนแจ้งควำมเห็นพร้อมเอกสำรหรือ

หลักฐำนที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนควำมเห็นของท่ำนแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยใน ...............วัน  นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งหนังสือนี้ โดยหำกล่วงเลยก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วท่ำนไม่แจ้งควำมเห็นใดๆ หรือมีกำรแจ้งควำมเห็นแต่เจ้ำ

พนักงำนเห็นว่ำไม่มีเหตุผลเพียงพอ  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะออกค ำสั่งไม่อนุญำตประกอบกิจกำรแก่ท่ำนต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรต่อไปด้วย   

 

 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 

 



 

 

ที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

 

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

เรื่อง   แจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำร............................................................. 

เรียน   .............................................................. 

อ้ำงถึง    ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต  เลขที่............ลงวันที่.................เดอืน.................พ.ศ. ............. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. …………………………………………………………………………………….. 

          2. …………………………………………………………………………………….. 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร.........................................................................  

และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค ำขออนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง  นั้น 

  เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้

ได้ภำยในเวลำสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอดังกล่ำว  ดังนี้ 

  1. ................................................................................... 

  2. ...................................................................................  

  3. ...................................................................................  

  ดังนั้น  จึงขอแจ้งเวลำกำรพิจำรรำอนุญำตออกไปเป็นเวลำสิบห้ำวันนับแต่วันสิ้นสุดเวลำข้ำงต้น  

และต้องขออภัย มำ  ณ  โอกำสนี้ด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 



          (อภ. 2) 

 

 

 
 

ใบอนุญาต 

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

        เล่มที่....................เลขที่.............../............... 

(1)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนุญำตให้..................................................................................สัญชำติ........ ................. 

อยู่บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที.่...........ต ำบล......................อ ำเภอ....................................จงัหวัด............................... .... 

หมำยเลขโทรศัพท์................................................ 

 ชื่อสถำนประกอบกิจกำร........................................................ ................ประเภท.............................................. 

ตั้งอยู่เลขที่.................................หมู่ที่..................ต ำบล.........................อ ำเภอ................... ..........จังหวัด....................... 

หมำยเลขโทรศัพท์................................................. 

 เสียค่ำธรรมเนียมปีละ.........................................บำท  (.......................................................... ........................) 

ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่............................ลงวันที่........................................................................  

(2) ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(3) หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับอนุญำตนี้เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องโดยมิ 

อำจแก้ไขได้  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำให้เพิกถอนกำรอนุญำตนี้ได้ 

(4) ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

4.1) ................................................................................................  

4.2) ................................................................................................  

      (5) ใบอนุญำตนี้ออกให้เมื่อวันที่.................เดือน...............................พ.ศ. ................................ 

      (6) ใบอนุญำตฉบับนี้สิ้นอำยุวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ................................  
 

ลงชื่อ....................................................... 

               (.................................................) 

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

             เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ค ำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำ

       ที่ประกอบกิจกำร  หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้ำร้อยบำท 

(2) หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรในปีต่อไปต้องยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 



    รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญำต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอำยุออกใบอนุญำต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 

 

ที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

 

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

เรื่อง   แจ้งกำรประกอบกิจกำร................................................. 

เรียน   ......................................................................................  

อ้ำงถึง    ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต  เลขที่............ลงวันที่.................เดอืน.................พ.ศ. ............. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. …………………………………………………………………………………….. 

          2. …………………………………………………………………………………….. 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร................................................................. ........ 

และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค ำขออนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง  นั้น 

  บัดนี้  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้พิจำรณำออกใบอนุญำตให้แก่ท่ำนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ท่ำนมำ

ติดต่อขอรับใบอนุญำตภำยใน..................วัน  นับแต่วันได้รับหนังสือนี้   ทั้งนี้หำกล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำวแล้วท่ำนมิ

ได้มำติดต่อขอรับใบอนุญำตโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิและถูกยกเลิกกำรอนุญำตครั้งนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 

 

ที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

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

เรื่อง   ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร............................................................. 

เรียน   .............................................................. 

อ้ำงถึง    ค ำขอรับใบอนุญำต..........................................................ลงวันที่................................. ................................. 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจกำร............................... 

เมื่อวันที่............................................  นั้น 

  ปรำกฏว่ำท่ำนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น (สำเหตุส ำคัญที่มีผลให้ไม่

อำจจะออกใบอนุญำตได้)  คือ 

  1)...................................................................................  

  2)....................................................................................  

  3)................................................................................... 

  4)....................................................................................  

  5)................................................................................... 

  ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมำตรำ  56  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ในฐำนะเจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นจึงมีค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้แก่ท่ำน 

  ทั้งนี้  หำกท่ำนฝ่ำฝืนด ำเนินกำรจะมีโทษ......................................................(แล้วแต่ประเภทกิจกำร)  

ตำมมำตรำ  ............................................แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 

  อนึ่ง  หำกท่ำนไม่พอใจในค ำสั่งนี้หรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งต่อ

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบค ำสั่งนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรตำมค ำสั่งข้ำงต้นด้วย 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 



 

 

ที่.........../................      ส ำนักงำน................................................. 

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

เรื่อง   ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร............................................................. 

เรียน   .............................................................. 

  ตำมท่ีท่ำนได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ประกอบกิจกำร....................................... 

ตำมใบอนุญำตเลขที่..............ซึ่งใบอนุญำตจะสิ้นอำยุในวันที่....................โดยท่ำนได้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเพ

นักงำนท้องถิ่นไว้แล้วเมื่อวันที่.............................................กอ่นใบอนุญำตสิ้นอำยุ  นั้น 

  ปรำกฏว่ำท่ำนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น (สำเหตุส ำคัญที่มีผลให้ไม่

อำจจะให้ต่อใบอนุญำตได้)  คือ 

  1)...................................................................................  

  2)................................................................................ .... 

  3)...................................................................................  

  4)....................................................................................  

  5)...................................................................... ............. 

  ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมำตรำ  56  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ในฐำนะเจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นจึงมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้แก่ท่ำน 

  ทั้งนี้  หำกท่ำนฝ่ำฝืนด ำเนินกำรจะมีโทษ......................................................(แล้วแต่ประเภทกิจกำร)  

ตำมมำตรำ  ............................................แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 

  อนึ่ง  หำกท่ำนไม่พอใจในค ำสั่งนี้หรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งต่อ

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบค ำสั่งนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรตำมค ำสั่งข้ำงต้นด้วย 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

       ...................................... 

              (..........................................) 

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

           เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 



 

 

 

จัดท าโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทรายขาว 


