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หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :  กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2545 
 2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบัญญัติ 
 3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2558  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 4) พ.ร.บ.  การผังเมือง พ.ศ. 2518 
 5) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 6) พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  พ.ศ. 2561 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ระดับผลกระทบ :  บริการทั่วไป 

พื้นที่ให้บริการ :  ท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  เงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑ์  วิธีการ 
  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภท
กิจการ  (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขต
ท้องถิ่นนั้น)  จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ  ภายใน..ระบุ
..... วัน  (ระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น)  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  (ใบอนุญาตมีอายุ  1  ปี    
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว  ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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  ทั้งนี้  หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ก าหนด  จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ  20  ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ  และกรณีที่ผู้ประกอบการค้าง
ช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  2  ครั้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  (ตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่
ขออนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้อ งตาม
หลักเกณฑ์ 
  (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต  และ
ตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 หมายเหตุ:  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งผลการพิจารณาภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถาน
ประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาต
ในเขตท้องถิ่นนั้น  (ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี) / ติดต่อ
ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  30  วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  (แต่ละประเภทของกิจการ)  พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (ยื่นค าขออนุญาตได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่))  

15  นาท ี จุดรับค าขอ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ  และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
 กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น  ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย  และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์  (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539)  

1  ชั่วโมง จุดรับค าขอ 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
 กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
 กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (กฎหมายก าหนดภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน  (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)))  

20  วัน จุดรับค าขอ 
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1.  กรณีอนุญาต 
 มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  หากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
2.  กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบ  พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8  วัน จุดรับค าขอ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

  (หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน  30  วัน 
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน  ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน  2  ครั้งๆ  ละไม่เกิน  15  วัน  และแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน  7  วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  ทั้งนี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก  7  วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง))  

  

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม  (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
 ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดพร้อมรับใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ)))  

1  วัน จุดรับค าขอ 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถ้ามี) เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ) 

กระทรวงพาณิชย์ 

4) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน  พร้อมปิดอากรแสตมป์  
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขท่ีผู้ขอ

อนุญาตจะต้องด าเนินการ  ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  พ.ศ. 2561 (กรณีเป็น
ประเภทกิจการตามที่ประกาศกระทรวงฯ ก าหนด)) 

- 

6) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เอกสารตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  พ.ศ. 2561 (กรณีเป็น
ประเภทกิจการตามที่ประกาศกระทรวงฯ ก าหนด)) 

- 

7) ส าเนาเอกสารสิทธิ์  หรือสัญญาเช่า  หรือสิทธิอื่นใด  ตาม
กฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

8) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได้ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ - กรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

กระทรวงมหาดไทย 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท

กิจการ  เช่น  ใบอนุญาตตาม  พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 
2547  พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ  - กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

10) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ  เช่น  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  (EIA)  รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีท่ีเป็นเอกสารและหลักฐานอื่นๆ  ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น) 

- 

11) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม  (ในแต่ละประเภท
กิจการที่ก าหนด) 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีท่ีเป็นเอกสารและหลักฐานอื่นๆ  ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น) 

- 

12) แผนผังพื้นที่ของสถานประกอบกิจการ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

13) แผนภูมิการผลิต 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 

14) แผนการป้องกันมลพิษ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
15) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร  (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

16) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามที่ท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติ 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีท่ีเป็นเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 15,000  บาทต่อปี   
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น) 
(หมายเหตุ: -)  

ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่  1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน  1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ. 1111  เลขที ่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99  หมู่  4  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  ชั้น  2  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 
- สายด่วน  1206 / โทรศัพท์  0 2502 6670-80  ต่อ  1900 ,  1904- 7 /  
 โทรสาร  0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
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แบบฟอร์ม  ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
หมายเหตุ 

 การแจ้งผลการพิจารณา 
 1. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน  
30  วัน  นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  2  ครั้งๆ  ละไม่เกิน  15  
วัน  และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7  วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ  1.  ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก  7  วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมส าเนาแจ้ง  
ก.พ.ร.  ทราบทุกครั้ง 
 
 
 


