คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผดชอบ : เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรการที่ให้บรการในส่วนภูมภาคและส่วนท้องถ่น
(กระบวนงานบรการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1. พระราชบัญญัตการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ ว ธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่มเต มโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ
(ฉบับที่ 5)
4. พระราชบัญญัตควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
6. พระราชบัญญัตผังเมือง พ.ศ. 2518
7. เทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราช เรื่อง การควบคุมกจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2554
6. ระดับผลกระทบ: บรการทั่วไป
7. พื้นที่พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัตการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:19
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
- กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจักราช
- ตดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) เวลา 08.30 -16.30 น.
โทรศัพท์ 0 4439 9382, 0 4439 9382 ต่อ 16 โทรสาร 0 4439 9383
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถ่นให้เป็นกจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถ่นนั้น)

ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถ่น ณ กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจักราช
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) แนบส าเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลั กฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกจการ
ที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจการแต่ละประเภทกจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ตามหลักเกณฑ์ วธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถ่น
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบ
เอกสาร

2) การตรวจสอบ
เอกสาร

3) การพจารณา

4) การแจ้งผล
การพจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
ของกจการ) พร้อมหลักฐานที่ทอ้ งถ่น
กาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข/
เพ่มเตมเพื่อดาเนนการ หากไม่
สามารถดาเนนการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่มเตมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/
คาสั่งไม่อนุญาต

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
15 นาที
งานธุรการ
กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม
1 ชั่วโมง

20 วัน

8 วัน

งานสุขาภบาลและ
อนามัยส่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม

หมำยเหตุ

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่มเตมให้
ครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย และแจ้งสทธใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วธีปฏบัตราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539)
งานสุขาภบาลและ กฎหมายกาหนดภายใน
อนามัยส่งแวดล้อม 30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
กองสาธารณสุขและ ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม
ส่งแวดล้อม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วธีปฏบัต
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
งานสุขาภบาลและ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อนามัยส่งแวดล้อม ท้องถ่น ไม่อาจออก

ที่

5)

ประเภท
ขั้นตอน

-

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่ อ้ งถ่น
กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกจการ)
แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสทธ
ในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ ้องถ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถ่น)
พร้อมรับใบอนุญาต

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ส่งแวดล้อม
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)

1 วัน

งานสุขาภบาลและ
อนามัยส่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
ส่งแวดล้อม

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจานวน
เงนที่ค้างชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 - 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนนการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
0
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
1) สาเนาเอกสารสทธ์
0
หรือสัญญาเช่า หรือ
สทธอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใช้

หมำยเหตุ
-

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่นกาหนด)

ที่

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
ประโยชน์สถานที่ที่
ใช้ประกอบกจการ
ในแต่ละประเภท
กจการ
หลักฐานการ
0
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกจการ
ตามที่ขออนุญาตได้
สาเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้องในแต่ละ
ประเภทกจการ 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. การเดนเรือ
ในน่านน้าไทย พ.ศ.
2546 เป็นต้น
เอกสารหรือ
0
หลักฐานเฉพาะ
กจการที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการ
ประเมนผลกระทบ
เช่น รายงานการ
วเคราะห์ผลกระทบ
ส่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมนผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่นกาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่นกาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืน่ ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่นกาหนด)

0

ฉบับ

(เอกสารและ

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
คุณภาพด้าน
หลักฐานอื่นๆ
ส่งแวดล้อม (ในแต่
ตามที่ราชการส่วน
ละประเภทกจการที่
ท้องถ่นกาหนด)
กาหนด)
6) ใบรับรองแพทย์และ
1
0
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานแสดงว่า
หลักฐานอื่นๆ
ผ่านการอบรมเรื่อง
ตามที่ราชการส่วน
สุขาภบาลอาหาร
ท้องถ่นกาหนด)
(กรณียื่นขออนุญาต
กจการที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร)
16. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจการที่เป็นอั นตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกน 10,000 บาทต่อปี
(คดตามประเภทและขนาดของกจการ) ตามที่เทศบัญญัตเทศบาลตาบลจักราช เรื่อง การควบคุมกจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2554 กาหนด
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจักราช เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230/โทรศัพท์ 0 4439 9382 , 0 4439 9382 ต่อ 16
โทรสาร โทรสาร 0 4439 9383
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บรการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น)
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพ่มเตม ตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัตการอานวยความสะดวกในการพจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………….……
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาต ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนตบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ......................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….……………………….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………………………………………..…...
2. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสาหกจ)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมนผล
กระทบต่อส่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนตบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนตบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่นประกาศกาหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ้าหน้าที่กรอก)

ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจรงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

เอกสำรหมำยเลข 2
หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องมำยื่นเพิ่มเติม
ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ซึ่งต้องจัดทำหนังสือแจ้งภำยในวันที่มำยื่นคำขอใบอนุญำตหรือขอต่อใบอนุญำต
(แบบ นส.3/1)
ที่............/................

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

เรื่อง

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่มเตม
เรียน .........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่นเพื่อประกอบกจการ...........................................
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ นั้น
เจ้าพนักงานท้องถ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนนการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่มเตม
ภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนนการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพ่มเตมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนนการตามคาขอต่อไปและ
จะส่งคืนคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนนการต่อไปด้วย

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

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่น

19. หมำยเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคู่มือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1
(3) เจ้าพนักงานท้องถ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ภายใน 30 วัน 2

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน
กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพ่มเตมได้ในขณะนัน้
ให้แจ้งเพื่อดาเนนการ

แนะนาต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพ่มเตมทันที นับแต่วนั ที่
ได้รับคาขอ
กรณีที่ไม่อาจดาเนนการได้ใน
ขณะนั้น ให้บนั ทึกความบกพร่อง
และเอกสารที่ต้องยื่นเพ่มเตม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพ่มเตมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสทธในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนนการดังกล่าวไว้
เจ้าหน้าที่จะปฏเสธไม่ดาเนนการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมได้

(ขยายได้ครั้งละไม่เกน 7 วัน)

(4) เจ้าพนักงานท้องถ่น
ออกใบอนุญาต

1

(4) เจ้าพนักงานท้องถ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสทธอุทธรณ์ 4)

(5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถ่นกาหนด
* กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ

หมายถึง คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถ่นต้องดาเนนการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคาขอถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกน 7 วัน จนพจารณาแล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
3
หมายถึง ผู้นั้นมีสทธอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่นผู้ออกคาสัง่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวธีปฏบัตราชการทางปกครอง
4
หมายถึง ผู้นั้นมีสทธอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วัน รับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2

