คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ ำยอำหำรและสถำนทีส่ ะสมอำหำร พืน้ ทีเ่ กิน 200 ตำรำง
เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุ ข
1. ชื่ อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรสัพท์. 044 – 300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทอ้ งถิ่นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็ น
การขายของในตลาด ต้องยืน่ ขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ โดยยืน่
คาขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/
กอง/ฝ่ าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุ ขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่ วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
1)

2)

ระยะเวลำ ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
ให้ บริกำร หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับ 15 นาที
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริ การ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
สาธารณสุ ข ส่ วนงาน/หน่วยงานที่
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ทต.หมูสี
รับผิดชอบ ให้ระบุไป
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อม
ตามบริ บทของท้องถิ่น)
หลักฐานที่ทอ้ งถิ่นกาหนด
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชัว่ โมง
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริ การ
ของคาขอ และความครบถ้วน
สาธารณสุ ข ส่ วนงาน/หน่วยงานที่
ของเอกสารหลักฐานทันที
ทต.หมูสี
รับผิดชอบ
กรณี ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
ให้ระบุไปตามบริ บท

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ ส่ วนงำน /
ให้ บริกำร หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ นื่ คาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนิ นการ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จดั ทาบันทึกความ
บกพร่ องและรายการเอกสาร
หรื อหลักฐานยืน่ เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น
สุ ขลักษณะ
กรณี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุ ขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณี ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุ งแก้ไขด้าน
สุ ขลักษณะ

20 วัน

หมำยเหตุ

ของท้องถิ่น
2. หากผูข้ อใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรื อไม่
ส่ งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่กาหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่ องให้เจ้าหน้าที่
ส่ งคืนคาขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็ นหนังสื อ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิ ทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริ การ
สาธารณสุ ข ส่ วนงาน/หน่วยงานที่
ทต.หมูสี
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การ

ที่

ประเภทขั้นตอน

4)

-

5)

-

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุ ญาต/
คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณี อนุญาต
มีหนังสื อแจ้งการอนุญาต
แก่ผขู ้ ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรื อ
ข้อแก้ตวั อันสมควร
2. กรณี ไม่อนุ ญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุ ญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร แก่ผขู ้ ออนุ ญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิ ทธิในการ
อุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี มีคาสั่ง
อนุญาต) แจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตมา
ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลำ ส่ วนงำน /
ให้ บริกำร หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

8 วัน

1 วัน

หมำยเหตุ

สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริ การ
สาธารณสุ ข ส่ วนงาน/หน่วยงานที่
ทต.หมูสี
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. ในกรณี ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยังไม่
อาจมีคาสั่งไม่อนุ ญาต
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผขู ้ อ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็ จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริ การ
สาธารณสุ ข ส่ วนงาน/หน่วยงานที่
ทต.หมูสี
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ ส่ วนงำน /
ให้ บริกำร หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด

หมำยเหตุ

ของท้องถิ่น
2. กรณี ไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสี ยค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
0
3) หนังสื อรับรอง
1
นิติบุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1
1

ฉบับ
ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

ที่
1)

2)

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

4)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณี ที่มีการมอบ
อานาจ)

5)

หลักฐานที่แสดงการ
เป็ นผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สาเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาเนาใบอนุญาต
สิ่ งปลูกสร้าง
อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ
ใบรับรองแพทย์
ของผูข้ อรับ

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ

หมำยเหตุ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

ใบอนุญาต ผูช้ ่วย
จาหน่ายอาหาร
และผูป้ รุ งอาหาร

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ ำยอำหำรและสถำนทีส่ ะสมอำหำร พื้นทีเ่ กิน 200 ตำรำงเมตร
ฉบับละไม่ เกิน 3,000 บำทต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุ ญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
19. หมำยเหตุ -

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุ ข
20. ชื่ อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
21. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
22. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
23. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
24. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2545
25. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
26. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
27. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
28. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
29. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เทศบาลตาบลหมูสี
30. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044 – 300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทอ้ งถิ่นเปิ ดให้บริ การ)

31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในแต่ละประเภทกิจการ
(ตามที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็ นกิจการที่ตอ้ งควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยืน่
ขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยืน่ คาขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนด
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุ ญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุ ขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่ วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จ
32. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

2)

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอ และ

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กอง
(1. ระยะเวลา
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น)

กอง
สาธารณสุ ข

(1. ระยะเวลา
ให้บริ การ ส่ วนงาน/

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณี ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้ง
ต่อผูย้ นื่ คาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ
หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จดั ทาบันทึกความ
บกพร่ องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน่
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย

3)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่
ด้านสุ ขลักษณะ
กรณี ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ น
สุ ขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณี ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ น

20 วัน

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. หากผูข้ อใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรื อไม่
ส่ งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่
กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่ องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอ
และเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็ นหนังสื อถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และ
แจ้งสิ ทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
กอง
(1. ระยะเวลา
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

สุ ขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุ งแก้ไขด้าน
สุ ขลักษณะ

4)

-

การแจ้งคาสั่งออก
ใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่
อนุญาต
1. กรณี อนุญาต
มีหนังสื อแจ้งการ
อนุญาตแก่ผขู ้ ออนุญาต
ทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่น
กาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรื อข้อแก้ตวั อัน
สมควร
2. กรณี ไม่อนุ ญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ (ในแต่ละ

8 วัน

กอง
สาธารณสุ ข
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ

และครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้บริ การ ส่ วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. ในกรณี ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรื อยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผขู ้ อ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็ จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)

ที่

5)

ประเภทขั้นตอน

-

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ประเภทกิจการ) แก่ผขู ้ อ
อนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิ ทธิในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี 1 วัน
มีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตมา
ชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กอง
สาธารณสุ ข
ทต.หมูสี

(1. ระยะเวลา
ให้บริ การ ส่ วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. กรณี ไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสี ยค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
33. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ

ที่
1)
2)
3)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน
หนังสื อรับรอง
นิติบุคคล

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

4)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณี ที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

5)

หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผูม้ ี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

1)

สาเนาเอกสาร
สิ ทธิ์ หรื อสัญญา
เช่า หรื อสิ ทธิ อื่น
ใด ตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์
สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้
สาเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการ เช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน

2)

3)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
การเดินเรื อใน
น่านน้ าไทย พ.ศ.
2546 เป็ นต้น
เอกสารหรื อ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบ เช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุ ขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่ งแวดล้อม (ใน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ

ที่

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
แต่ละประเภท
กิจการที่กาหนด)
ใบรับรองแพทย์
และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่ อง
สุ ขาภิบาลอาหาร
(กรณี ยนื่ ขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

35. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บำทต่ อปี
(คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
36. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
37. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

1)

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุ ญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
38. หมำยเหตุ คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุ ข
39. ชื่ อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
40. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
41. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
42. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
43. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ พ.ศ. 2545
44. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
45. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
46. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
47. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
48. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ช่ องทำงกำร
ให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสี มา เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทอ้ งถิ่นเปิ ดให้บริ การ)

49. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็ นกิจการที่ตอ้ งควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยืน่ ขอต่อ
อายุใบอนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน….ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต) เมื่อได้ยนื่ คาขอพร้อมกับเสี ยค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายืน่ คาขอต่อ
อายุใบอนุ ญาตก่อนวันใบอนุ ญาตสิ้ นสุ ดแล้ว ต้องดาเนิ นการขออนุ ญาตใหม่เสมือนเป็ นผูข้ ออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสี ย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่คา้ งชาระ และกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จานวน
2. เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุ ขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่ วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จ
50. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่
1)

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
ผูข้ อรับใบอนุ ญาตยืน่ คาขอต่ออายุ 15 นาที
กอง
(1. ระยะเวลา
เอกสาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ น
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
อันตรายต่อสุ ขภาพ พร้อม
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักฐานที่ทอ้ งถิ่นกาหนด
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น)
การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชัว่ โมง
กอง
(1. ระยะเวลา
เอกสาร
ของคาขอ และความครบถ้วนของ
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
เอกสารหลักฐานทันที
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรณี ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน จนท.
ให้ระบุไปตามบริ บท
แจ้งต่อผูย้ นื่ คาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
ของท้องถิ่น
เพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
2. หากผูข้ อต่ออายุ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จดั ทา
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคา
บันทึกความบกพร่ องและรายการ
ขอหรื อไม่ส่งเอกสาร
เอกสารหรื อหลักฐานยืน่ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
ตามที่กาหนดในแบบ
เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอลงนามไว้
บันทึกความบกพร่ อง
ในบันทึกนั้นด้วย
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็ นหนังสื อถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และ
แจ้งสิ ทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร

ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การพิจารณา

4)

-

รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
ระยะเวลำ
หน่ วยงำนที่
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น
สุ ขลักษณะ
กรณี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ น
สุ ขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณี ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุ ขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุ งแก้ไขด้านสุ ขลักษณะ

20 วัน

กอง
(1. ระยะเวลา
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุ ญาต/
คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณี อนุญาต
มีหนังสื อแจ้งการอนุญาตแก่
ผูข้ ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนดถือ

8 วัน

กอง
(1. ระยะเวลา
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. ในกรณี ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ไม่
อาจออกใบอนุญาต

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
ระยะเวลำ
หน่ วยงำนที่
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ

ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุ ญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรื อข้อแก้ตวั
อันสมควร
2. กรณี ไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุ ญาตให้ต่อ
อายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพแก่ผขู ้ อต่อ
อายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิ ทธิในการอุทธรณ์
5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี มีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพที่มีขอ้ กาหนดของท้องถิ่น)

หมำยเหตุ

หรื อยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผขู ้ อ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็ จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)
1 วัน

กอง
(1. ระยะเวลา
สาธารณสุ ข ให้บริ การ ส่ วนงาน/
ทต.หมูสี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริ บท
ของท้องถิ่น
2. กรณี ไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสี ยค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
51. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

52. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียน
0
บ้าน
3) หนังสื อรับรอง
1
นิติบุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

4)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณี ที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

5)

หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผูม้ ี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

1)

สาเนาเอกสาร
สิ ทธิ์ หรื อสัญญา
เช่า หรื อสิ ทธิ อื่น
ใด ตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์
สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้
สาเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการ เช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน

2)

3)

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
การเดินเรื อใน
น่านน้ าไทย พ.ศ.
2546 เป็ นต้น
เอกสารหรื อ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบ เช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุ ขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่ งแวดล้อม (ใน

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ

ที่

6)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
แต่ละประเภท
กิจการที่กาหนด)
ใบรับรองแพทย์
และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่ อง
สุ ขาภิบาลอาหาร
(กรณี ยนื่ ขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่ วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

53. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บำทต่ อปี
(คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
54. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท. 044-300 836
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
55. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุ ญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
56. หมำยเหตุ -

