คูมือสําหรับประชาชนของเทศบาลตํ
ประชาชนของเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
พ 2558
ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานเจ"าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลโพธิ์ชัยอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให"บริการในสวนภูมิภาคและสวนท"องถิ่น (กระบวนงานบริ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุ
ออกใบอนุญาต/รั
าต บรอง
กฎหมายที่ให"อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข"อง:ง
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.. 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ8วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
กฎหมายข"อบังคับ/ข"ข"อตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข"อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
ชองทางการให"บริการ
สถานที่ให"บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย ถนนโนนสังข8 – เมืองบาง หมู 1
บ"านหนาด ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-990401/ติติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป=ดให"บริการ เป=ดให"บริการวั นจันทร8 ถึง วันศุกร8 (ยกเว"
ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
หนด ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีมีพักเที่ยง)ง
หลักเกณฑ8 วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ8วิธีการ
ผู"ใดประสงค8ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่
องค8กรปกครองสวนท"องถิ่นกําหนดไว"ในข"อกําหนดของท"องถิ่นให"เปนกิจการที่ต"องควบคุมในเขตท"องถิ่นนั้น) จะต"องยื่น
ขอตออายุใบอนุญาตตอเจ"าพนักงานท"องถิ่นหรื
ห อเจ"าหน"าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปEนับแตวันที่ออกใบอนุญาต)
าต เมื่อได"ยื่นคําขอพร"อมกับเสียคาธรรมเนียมแล"วให"ประกอบกิจการ
ตอไปได"จนกวาเจ"าพนักงานท"องถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผู"ขอตออายุใบอนุญาตไมได"มายื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล"วต"องดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผู"ขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแล"วแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต"องเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกร"อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค"างชํ
างชําระและกรณีที่ผู"ประกอบการค"างชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวา 2 ครั้งเจ"าพนักงานท"องถิ่นมีอํานาจสั่งให"ผู"นั้นหยุดดําเนินการไว"ได"จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน

2
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอตามที่เทศบาลตําบลโพธิ์ชัยกําหนด
(1) ผู"ประกอบการต"องยื่นเอกสารที่ถูกต"องและครบถ"วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข"องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการต"องถูกต"องตามหลักเกณฑ8ตามที่เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัยกําหนด
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ8วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
สวนท"องถิ่นกําหนดไว"ในข"อกําหนดของท"องถิ่น....
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ"าหน"าที่ได"รับเอกสารครบถ"วน ตามที่ระบุไว"ใน
คูมือประชาชนเรียบร"อยแล"ว และแจ"งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแล"วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

2

3

4

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
การตรวจสอบเอกสาร ผู"ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพพร"อมหลักฐานที่
ท"องถิ่นกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร เจ"าหน"าที่ตรวจสอบความ
ถูกต"องของคําขอและความ
ครบถ"วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกต"อง/ครบถ"วน
จนท. แจ"งตอผู"ยื่นคําขอให"
แก"ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการได"ในขณะนั้นให"
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให"
เจ"าหน"าที่และผู"ยื่นคําขอลง
นามไว"ในบันทึกนั้นด"วย
การพิจารณา
เจ"าหน"าที่ตรวจสถานที่ดา" น
สุขลักษณะ
กรณีถูกต"องตามหลักเกณฑ8
ด"านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกต"องตาม
หลักเกณฑ8ด"านสุขลักษณะ
แนะนําให"ปรับปรุงแก"ไขด"าน
สุขลักษณะ
การแจ"งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ให"ตออายุใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให"บริการ
15 นาที

สวนงาน หนวยงาน /
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

หมายเหตุ

1 ชั่วโมง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

-

20 วัน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

-

8 วัน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง

-

-

3
ที่

ประเภทขั้นตอน

5

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให"บริการ
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ"งการอนุญาตแก
ผู"ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท"องถิ่นกําหนดหากพ"น
กําหนดถือวาไมประสงค8จะ
รับใบอนุญาตเว"นแตจะมีเหตุ
หรือข"อแก"ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให"ตอ
อายุใบอนุญาต
แจ"งคําสั่งไมอนุญาตให"ตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพแกผู"ขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพร"อมแจ"ง
สิทธิในการอุทธรณ8
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจ"งให"ผู"ขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท"องถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ข"อกําหนดของท"องถิ่น)

สวนงาน หนวยงาน /
ที่รับผิดชอบ
จ.หนองคาย

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม เทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวประชาชน
0
สําเนาทะเบียนบ"าน
0
หนังสือรับรองนิติบุคคล
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

4

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ)

1

1

ฉบับ

5

หลักฐานที่แสดงการเปนผู"มี 1
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1

ฉบับ

1
2
3

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ท"องถิ่นประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ท"องถิ่นประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ท"องถิ่นประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ)

4
2 เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1

2

3

4

5

6

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
สัญญาเชาหรือสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมายในการ
ใช"ประโยชน8สถานที่ที่ใช"
ประกอบกิจการในแตละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายวาด"วยการ
ควบคุมอาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาวสามารถ
ใช"ประกอบกิจการตามที่
ขออนุญาตได"
สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข"อง
ในแตละประเภทกิจการ
เชนใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานน้ําไทย
พ.ศ. 2546 เปนต"น
เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการที่กฎหมาย
กําหนดให"มีการ
ประเมินผลกระทบเชน
รายงานการวิเคราะห8
ผลกระทบสิ่งแวดล"อม
(EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัดคุณภาพ
ด"านสิ่งแวดล"อม (ในแต
ละประเภทกิจการที่
กําหนด)
ใบรับรองแพทย8และ
หลักฐานแสดงวาผาน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณี
ยื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข"องกับอาหาร)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนท"องถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนท"องถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนท"องถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนท"องถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนท"องถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวนท"องถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5
คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอปE
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) ตามข"อกําหนดของเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย
หมายเหตุ (อัตราคาธรรมเนียมเปนไปตามข"อกําหนดของเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย)
ชองทางการร"องเรียน : ศูนย8ดํารงธรรมเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย โทร 042-990401 หรือ www.phochaiNK.go.th
ตัวอยางแบบฟอร8ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก : ประชาชนสามารถดูตัวอยางแบบฟอร8ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ได" ณ สถานที่ยื่นคําขอ หรือ www.phochaiNK.go.th

