คู่มือสำหรับประชำชน
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

จัดทำโดย
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 56130

คำนำ
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบริกำรประชำชนที่รับบริกำรขอต่อใบอนุญำตกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่ อสุขภำพ ตำมเทศ
บัญญัติเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชำชนที่มำรับบริกำรกับเทศบำลตำบล
บ้ำนเหล่ำ ได้ทรำบถึงขั้น ตอน กระบวนกำรต่อใบอนุญ ำต และที่ส ำคัญ ประชำชนสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรเพื่อขอต่อ
ใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้เกิดควำมรวดเร็วในงำนบริกำร และที่สำคัญประชำชนสำมำรถรับรู้ข้อมูลกำร
ให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง สำหรับรำยละเอียดในคู่มือฉบับนี้ ประกอบไปด้วย ขั้นตอน วิธีกำรต่อใบอนุญำต ระยะเวลำกำร
ดำเนิน กำร หน่วยงำนผู้ รับ ผิดชอบ กำรจัดเตรียมเอกสำรในกำรยื่นขอต่อใบอนุญำต และตัวอย่ำงแบบฟอร์มเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะให้ ควำมรู้และเป็น
ประโยชน์แก่ทุกๆท่ำน และทำให้ประชำชนเข้ำถึงงำนบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
คณะผู้จัดทำ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเด
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง/ตรวจสอบ/อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
พ.ศ. 2545
3. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
4. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงกำหนดประเภทอำคำรควบคุมกำรใช้ พ.ศ. 2552
6. พระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
7. เทศบัญญัติเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2557
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน ขยำยออกได้ 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ โทร.054-886410ต่อ16
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในแต่ละประเภทกิจกำร ตำมที่ เทศบำล
ตำบลบ้ำนเหล่ำ กำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.
2557 จะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ โดยยื่นคำ
ขอตำมแบบฟอร์มที่เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำกำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ
ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้ว แต่ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ และกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงชำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ำ
2 ครั้ง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สำเนำใบอนุญำต หรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องตำมประเภทกิจกำรที่ขออนุญำต
(3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรแต่ละประเภทกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ ตำมเทศบัญญัติ
เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2557
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ขั้นตอน
ที่รับผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญำตยืน่ คำขอต่ออำยุ
2 วัน
กองสำธำรณสุขฯ
เอกสำร
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ (แต่ละประเภท
ของกิจกำร) พร้อมหลักฐำนที่ทอ้ งถิ่น
กำหนด
2) กำรตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
กองสำธำรณสุขฯ
เอกสำร
ของคำขอ และควำมครบถ้วนของ
เอกสำรหลักฐำนทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผูย้ ื่นคำขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดำเนินกำร หำกไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้ในขณะนัน้ ให้
จัดทำบันทึกควำมบกพร่องและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนยื่น
เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนด
โดยให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ยนื่ คำขอลง
นำมไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย

หมำยเหตุ

หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต
ไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตำมที่กำหนดในแบบบันทึก
ควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่
ส่งคืนคำขอและเอกสำร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์

ที่

ประเภท
ขั้นตอน
3) กำรพิจำรณำ

4) กำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำ

5) กำรชำระ
ค่ำธรรมเนียม

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจด้ำนสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำน
สุขลักษณะ เสนอพิจำรณำออก
ใบอนุญำต
กรณีไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
ด้ำนสุขลักษณะ แนะนำให้ปรับปรุง
แก้ไขด้ำนสุขลักษณะ
กำรแจ้งคำสั่งออกใบอนุญำต/
คำสั่งไม่อนุญำต
1. กรณีอนุญำต
มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตหรือ
แจ้งประสำนผ่ำนทำงโทรศัพท์แก่ ผู้
ขออนุญำตทรำบเพื่อมำรับใบอนุญำต
ภำยในระยะเวลำที่ท้องถิน่ กำหนด
หำกพ้นกำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญำต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำต
แจ้งคำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ (ในแต่ละประเภท
กิจกำร) แก่ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต
ทรำบ พร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์
ชำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่ง
อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต)
ผู้ขออนุญำตมำชำระค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและระยะเวลำที่ท้องถิ่น
กำหนด (ตำมประเภทกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพที่มีข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น)
พร้อมรับใบอนุญำต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 14 วัน

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
5 วัน
กองสำธำรณสุขฯ กฎหมำยกำหนดภำยใน 30
วัน นับแต่วันที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วน

7 วัน

กองสำธำรณสุขฯ

กองสำธำรณสุขฯ
กองคลัง

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ไม่อำจออก
ใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมี
คำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้
ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15
วัน และแจ้งให้ผู้ยนื่ คำขอ
ทรำบภำยใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ทัง้ นี้
หำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
พิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำ
ขอทรำบถึงเหตุแห่งควำม
ล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ
กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด จะต้องเสียค่ำปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของ
จำนวนเงินที่คำ้ งชำระ

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรให้บริกำร โดยลด
ระยะเวลำในกระบวนงำนที่ให้ประชำชน จำกเดิม 30 วันทำกำร/รำย เหลือ 14 วันทำกำร/รำย
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)
2)
3)
4)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ำน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (ถ้ำมี)
ใบมอบอำนำจ
(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
1
ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอั นตรำยต่อสุขภำพ คิดตำมประเภทกิจกำรที่ระบุตำม
เทศบัญญัติเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2557
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
โทร.054-886410ต่อ16
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน งำนนิติกำร สำนักปลัดฯ สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ
นำยโอฬำร ปัญจขันธ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนำญกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 089-1201388
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้)
1) แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นเพิ่มเติม ตำมมำตรำ 8
แห่งพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทำ
หนังสือแจ้งภำยในวันที่มำยื่นคำขอใบอนุญำตหรือขอต่ออำยุใบอนุญำต

ภำคผนวก

เอกสำรหมำยเลข 1

แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร ..........................................................................
คำขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้ำพเจ้ำ ………………………………………..อำยุ……………….. ปี สัญชำติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มี อำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
ปรำกฏตำม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตำบล ………………………. เขต/อำเภอ ………..………..……… เทศบำล/อบต. …………….….……………………….
จังหวัด ………………………… หมำยเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………...
2. พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้
 สำเนำบัตรประจำตัว …………..………….. (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ)
 สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่จำเป็น
 ใบมอบอำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจ)
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
 เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศกำหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ้ำหน้ำที่กรอก)

ขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญำต
( ………………………………. )

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

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

เอกสำรหมำยเลข 2
(แบบ นส.3/1)
ที่............/................

สำนักงำน...............................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ...........................

เรื่อง

ขอแก้ไขควำมไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคำขอรับใบอนุญำต/คำขอต่ออำยุใบอนุญำต ส่งเอกสำรหรือหลักฐำน
เพิ่มเติม
เรียน .........................................................................
ตำมที่ท่ำนได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจกำร...........................................
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ นั้น
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตรวจคำขอของท่ำนแล้วพบว่ำคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมภำยใน ........ วัน
นับแต่วันที่ได้ได้ลงนำมรับทรำบในบันทึกข้อควำมนี้ หำกท่ำนไม่ดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ภำยในเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำนไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมคำขอต่อไปและ จะส่งคืนคำขอพร้อมเอกสำรหรือหลักฐำน
ให้แก่ท่ำน
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)............................................รับทรำบ
(............................................)
ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำต/คำขอต่ออำยุใบอนุญำต
วันที่.............เดือน.................พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ)............................................รับทรำบ
(............................................)
ตำแหน่ง........................................................
เจ้ำหน้ำที่ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

แผนภูมิ แสดงขั้นตอนกำรขออนุญำตประกอบกิจกำร

เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ใหม่)

(1) ยื่นคำขอใบอนุญำต

ใบอนุญำต(รำย
กรณีไม่

ส่งเพิ่ม

2 วัน

ใบอนุญำต(รำย

ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำรที่

เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น

เก่ำ)

มอบ/แต่งตั้ง
(2) ตรวจสอบด้ำนเอกสำร

ครบถ้วน
กรณีครบถ้วน

เจ้ำพนักงำน
(3) ตรวจสอบสุขลักษณะ

สำธำรณสุข

สถำนที่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(6) เปิดโอกำส
ให้โต้แย้ง

5 วัน

กรณีไม่ถูกต้อง

กรณีที่ถูกต้อง

สุ ขลักษณะ

(4) เสนอควำมเห็น ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

3 วัน

(5)/(7) ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีคำสั่ง

ไม่อนุญำต

อนุญำต / อนุญำตโดยมีเงื่อนไข

(8) หนังสือแจ้งแล้วแต่กรณี
1 วัน
เจ้ำหน้ำที่ออกใบนำชำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนำต
รับใบอนุญำต
ใบอนุญำต(รำย
ใหม่)
ใบอนุญำต(รำย
เก่ำ)

หมำยเหตุ รวมระยะเวลำดำเนินกำร 14 วัน

3 วัน

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

1 กุมภำพันธ์ 2561
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นำยสยำมชัย ใจเที่ยง
นำยถนอม หลวงฟอง
นำงอรอนงค์ ใหม่จันทร์ตำ

