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คู ่มือสําหรับประชาชน:
หน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. :
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
3. ประเภทของงานบริการ: (

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. :

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 .ศ. 2550

2)
สุขภาพพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ:
7. :
8. กฎหมายข้อบังคับ/ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

/ ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ

0
21
0

10. [สําเนาคู่มือประชาชน]
20/05/2558 13:19

11. ช่องทางการให้บริการ
1) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

หมายเหต(ุ 44110
โทร 043-992247 , 043-992238)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ( )
08:30 - 16:30 น. ( )
หมายเหตุ (1. อปท.
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2. )

12. (ถ้ามี) นุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ

(
)

/กอง/ (ระบ)ุ

2. ( )

(1) ต้องและครบถ้วน

(2)

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

(4) ......
....

หมายเหต:ุ
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

13.

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร

ขอรับใบอนุญาตประกอบ
15 นาที -องค์การบริหาร

ส่วนตําบลเมืองเตา
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/
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การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ)

รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม

)

2)

การตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

ขอให้แก้ไข/
ดําเนินการหากไม่สามารถ

จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ

1 -องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม

2. หากผู ้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่

กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้

ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
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การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2539)
)

3)

การพิจารณา
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

20 วัน -องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม

2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (
2)
พ.ศ. 2557)

)

4)

-
ใบอนุญาต/
อนุญาต

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

8 วัน -องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
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การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มารับใบอนุญาตภายใน

หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร

2. กรณีไม่อนุญาต

อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู ้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

2.

ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง

อนุญาตได้ภายใน
30
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู ้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

5)

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
)

แจ้งให้ผู ้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

นกําหนด
(

)

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม

2. กรณีไม่ชําระ

กําหนดจะต้องเสีย
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การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ร้อยละ 20 ของ

ชําระ)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. แล้ว

15.
15.1)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
สําเนาทะเบียน
บ้าน

- 0 1 ฉบับ -

3)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

วน

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

4)

ใบมอบอํานาจ
(
มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

5)

การเป็นผู ้ มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
นๆ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

15.2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

สําเนาเอกสาร

เช่าหรื
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้

กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

2)

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม

อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ

ได้

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

3)

สําเนา
ใบอนุญาตตาม

ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ

ไทยพ.ศ. 2546
เป็นต้น

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

4)

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ

กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ

อม
(EIA) รายงาน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)

5)

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน

(ใน
แต่ละประเภท

)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

ท้
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

6)

ใบรับรองแพทย์
และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ

สุขาภิบาลอาหาร
(

อาหาร)

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ( )

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน

หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/ )
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2) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
หมายเหต(ุ 44110
โทร 043-992247 , 043-992238)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/ )

19. หมายเหตุ
-

16/07/2558
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย นางพิมพิทย์  คณะมะ
อนุมัติโดย นายรังสรรค์  จันทร์สุวรรณ
เผยแพร่โดย Kommy


