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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน                     

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญัติเทศบาลต าบลบางเดื่อ เร่ืองการควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ .ศ.2555 
 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา เทศบญัญัติเทศบาลต าบลบางเดื่อ เร่ืองการควบคุมกิจการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
20/07/2558 00:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ ถนนห้วยทราย-ปากพะยนู อ าเภอป่าบอน จังหวดั

พัทลุง 93170/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินนัน้) ต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้า
พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รบัผิดชอบ (ระบุ) 
 2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรบัใบอนุญาตย่ืนค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานที่
ท้องถ่ินก าหนด 
 
 

15 นาที - ((1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน)) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทนัที 

1 ชัว่โมง - ((1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ



3/10 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
จนท. แจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 
 

ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไป   ตามบริบท
ของท้องถ่ิน 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 
 

2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้อง
และ     ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ              
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที่ 
2) (พ.ศ. 2557) 
 
 

4) 

การพิจารณา 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารบัใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรบัใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 
 

เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วนั
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 
 

5) 

การพิจารณา 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรบัเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   29 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
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ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสาร
สิทธ์ิหรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที่
ที่ใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดงักล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้ 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

ส าเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน า้
ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่
กฎหมาย
ก าหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการที่ก าหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

6) ใบรบัรองแพทย์ - 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เก่ียวข้องกบั
อาหาร) 

หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 
บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
กองคลัง งานพฒันาและจดัเก็รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ หมายเลขโทรศพัท์  0-7467-3908 หรือ 
www.wangmai.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านกัปลัดส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

- 
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19. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ 

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง สถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


