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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
2) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลขุยเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานเทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน โทรศัพท์ 0-4496 4201 , 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.เทศบาลตาบลขุย.net
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็น
การค้าจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
10 นาที
เทศบาลตาบล
1)
ขอรับใบอนุญาตพร้อม
อ.ลาทะเมนชัย
เอกสารหลักฐาน
จ.นครราชสีมา
การพิจารณา
เมื่อได้รับคาขอใบอนุญาต
10 นาที
เทศบาลตาบลขุย 2)
หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
อาเภอลาทะเมน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ขอคาขอหากปรากฏ
ว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ทราบเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขภายใน 15
วันนับแต่วันได้รับคาขอ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออก 10 นาที
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันได้
รับคาขอ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชัยจังหวัด
นครราชสีมา

หมายเหตุ

เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมน
ชัยจังหวัด
นครราชสีมา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
2)
บ้าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ตามที่เทศบาล
1
1
ฉบับ
1)
ตาบลขุยกาหนด
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16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตตราค่าธรรมเนียมคิดเป็นรายปีตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลขุยเรื่องการควบคุมการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2554
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานเทศบาลตาบลขุยอาเภอลาทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ 0-4400
9818 , 0-4496 4201 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.เทศบาลตาบลขุย.net
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19. หมายเหตุ
-

