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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2545
๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) (ฉบับที่ ๔) และ (ฉบับที่ ๕)
๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕) กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.๒๕๕๒
๖) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๗) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๑๐
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด ๒๐
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๑
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/0๗/2558 13:19
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
๒) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - 16:30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ ใดประสงค์ขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ข ภาพในแต่ ล ะประเภทกิจ การ ตามที่
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวกาหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคา
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ขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ
15 นาที งานสุขาภิบาล
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
1)
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชั่วโมง งานสุขาภิบาล
ของคาขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูก ต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่
สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
2)
จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา
3)

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

๙ วัน

หมำยเหตุ
-

หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่ม เติมให้
ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้า
หน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
งานสุขาภิบาล
กฎหมายกาหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
ระยะเวลำ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ

การแจ้งผล
การพิจารณา

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่ง ๗ วัน
ไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
4)
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ)
แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง ๒ วัน
อนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
5)
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น
พร้อมรับใบอนุญาต)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๑๘ วัน

(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557)
งานสุขาภิบาล
ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสาเนา
แจ้งสานัก ก.พ.ร.
ทราบ
งานสุขาภิบาล

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปิิบัติรำชกำรมำแล้ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

หมำยเหตุ

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
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หน่วยงำน
จำนวน
ภำครัฐผู้ออก เอกสำร
ฉบับจริง
เอกสำร
0
0
1

1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มี อานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1

1

ฉบับ

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่

1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองนิติบุคคล

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

3)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอานาจ)
4)

5)

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
ภำครัฐผู้ออก เอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสำร
สาเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
0
สัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการอนุญาตตาม
0
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได้
สาเนาใบอนุญาตตาม
0
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภทกิจการ เช่น

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ

5/11

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
โรงงานพ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน้าไทยพ.ศ. 2546
เป็นต้น
เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ กิจการที่กฎหมายกาหนดให้
มีการประเมินผลกระทบเช่น
4) รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
5) ประเภทกิจการที่กาหนด)
ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่านการ
6) อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี (คิด
ตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์ดารงธรรม งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
๒)
แบบ นส.๓/๑ หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต
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เอกสารหมายเลข 1

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ
……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
ปรากฏตาม
...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน
………………….…………….…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต.
…………….….……………………….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์
……………………………………………………………………………………...
2. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ้าหน้าที่กรอก)

ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
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(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ.
....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ.
....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ
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1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

เอกสารหมายเลข 2
หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

(แบบ นส.3/1)
ที.่ .........../................

สานักงาน...............................................
วันที.่ ........เดือน..............................พ.ศ. ...........................

เรื่อง ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน
เพิ่มเติม
เรียน .........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพื่อประกอบกิจการ
...........................................
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่ านทราบเพื่อ ดาเนิน การแก้ ไขให้ ถูกต้ องหรือ สมบูรณ์ และส่ง เอกสารหรือหลัก ฐาน
เพิ่มเติมภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคา
ขอต่อไปและ จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต
วันที.่ ............เดือน.................พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่

19. หมายเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคู่มือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอและความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน
1

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ด้าน
สุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน

กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วนั ที่
ได้รับคาขอ

กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อง
และเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าทีส่ ่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าว
ไว้
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ภายใน 30 วัน 2
(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7

(4) เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

วัน)

(4) เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์
4
1
) ่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายถึง คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ

2

หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รบั คาขอถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน จนพิจารณาแล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
3
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคาสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รบั ทราบคาสั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง
4
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบ
วันที่พิมพ์
08/06/2558
คาสั่ง
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

สานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

