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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง 
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย                  
ตอ่สขุภาพ พ.ศ. 2545 
 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

6. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั 
8. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
20/05/2558        13:19  

10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง  หมูท่ี่ 4  ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จงัหวดัเพชรบรีุ  76160 
โทรศพัท์ 032494234 
โทรสาร 032494234 ตอ่ 123 
/ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)                     
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
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หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงข้อมลูได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาท่ีท้องถ่ินเปิดให้บริการ) 

 
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้า
พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
   2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
 
  (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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12. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - 1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถ่ิน 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง - 1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอใบอนญุาต
ไมแ่ก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบนัทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
สง่คืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่การ
คืนด้วยและแจ้งสิทธิ
ในการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีเอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557) 
 
 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่
ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนญุาตภายในระยะเวลา
ท่ีท้องถ่ินก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะ
รับใบอนญุาตเว้นแตจ่ะมี
เหตหุรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินไม่
อาจออกใบอนญุาต
หรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่
ไมอ่นญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอทุธรณ์ 
 
 

เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนญุาตทราบทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 
 
 
 
 
 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
2. กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

13. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรอง 
นิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผู้ มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ
หรือสญัญาเชา่หรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานท่ีท่ี

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใช้ประกอบกิจการ
ในแตล่ะประเภท
กิจการ 

 

ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุอาคาร
ท่ีแสดงวา่อาคาร
ดงักลา่วสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนญุาตได้ 

 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

3) 

ส าเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในแตล่ะ
ประเภทกิจการ
เชน่ ใบอนญุาต
ตาม พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดนิเรือในนา่นน า้
ไทย พ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ
เชน่รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ตอ่สขุภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คณุภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ
อบรมเร่ือง
สขุาภิบาลอาหาร  

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท 

ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง เร่ือง การประกอบ
กิจการ         ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.2558 (คดิตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
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หมายเหตุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหญ้าปล้อง โทรศพัท์ : 032494234 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.saonongyaplong.go.th/ 
(หมายเหตุ-) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
18. หมายเหตุ 
-  

 
 
 
 

 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย นายธีรภาพ หวงัจิตต์ 
อนุมัตโิดย นางสาวจินตนา เกษรสนัติ์ 
เผยแพร่โดย นายวรวิช ปานแสงเพ็ชร 

http://www.saonongyaplong.go.th/

