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คู่มือประชาชน  

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หนว่ยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

-------------------------------------------------------------------------------- 

๑.ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๒.หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย 

๓.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว) 

๔.หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

๕.กฎหมายที่ใชอ้ านาจการอนุญาตหรอืที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ๒) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๖. ช่องทางการใหบ้ริการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๒๐ โทรศัพท์ 

๐๔๔๒๗๔๐๑ 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. 

๗. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 

 ๑. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแตล่ะประเภทกิจการ(ตามที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการขออนุญาตข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผดิชอบ 

 ๒. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

  ๑) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  ๒) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขอ

อนุญาต 
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  ๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

  ๔) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑว์ิธีการและเงอืนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 

ให้บริการ 

ส่วนงาน/

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แต่ละ

ประเภทกิจการ)พร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

๑๕ นาที - (๑.ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงาน

ที่รับผดิชอบให้

ระบุไปตาม

บริบทของ

ท้องถิ่น 

๒ การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที กรณีไม่

ถูกต้อง/ครบถ้วนเจา้หนา้ที่

แจ้งต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหาก

ไม่สามารถด าเนินการได้ใน

ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ

บกพร่องและรายการเอกสาร

หรอืหลักฐานยื่นเพิ่มเติม

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๑ ช่ัวโมง - (๑.ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงาน

ที่รับผดิชอบให้

ระบุไปตาม

บริบทของ

ท้องถิ่น 

๒.หากผูข้อบ

อนุญาตไม่

แก้ไขค าขอ

หรอืไม่ส่ง

เอกสารเพิ่ม 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 

ให้บริการ 

ส่วนงาน/

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  โดยใหเ้จ้าหน้าที่และผูย้ื่นค า

ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

๑ ช่ัวโมง - เติมให้ครบถ้วน

ตามที่ก าหนดใน

แบบบันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและ

เอกสารพร้อม

แจ้งเป็นหนังสอื

ถึงเหตุแห่งการ

คืนดว้ยและแจง้

สิทธิในการ

อุทธรณ์(อุทธรณ์

ตามพ.ร.บ.วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

พ.ศ.๒๕๓๙) 

๓ การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ตา้นสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

๒๐ วัน - (๑.ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

๒.กฎหมาย

ก าหนดภายใน 

๓๐ วันนับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 

ให้บริการ 

ส่วนงาน/

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

     ถ้วน(ตาม พ.ร.บ.

การสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ 

มาตรา ๕๖และ

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ นาที 

๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 ๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หนว่ยงาน

ภาครัฐผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับจรงิ 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หนว่ยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

๑ บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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 ๙.๒ เอกสารอื่นๆส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ หนว่ยงาน

ภาครัฐผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับจรงิ 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หนว่ยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

๑ ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

(แบบ บทพ.) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒ หนังสือใหค้วามยินยอมให้

ใช้สถานที่ตัง้ส านักงานแหง่

ใหญ่โดยใหเ้จ้าของร้านหรอื

เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม

และให้พยานลงชื่อรับรอง

อย่างนอ้ย ๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจ 

๓ ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดง

ให้เห็นว่าผู้ใหค้วามยินยอม

เป็นเจ้าบ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่าหรอื

เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความยินยอมพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน) 

๔ แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้

ประกอบพาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕ หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ ๑๐ 

บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ หนว่ยงาน

ภาครัฐผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับจรงิ 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หนว่ยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

๖ ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้รับมอบ

อ านาจ(ถ้ามี)พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗ ส าเนาหนังสอือนุญาตหรอื

หนังสือรับรองให้เป็นผู้

จ าหน่ายหรือใหเ้ช่าสินค้า

ดังกล่าวจากเจา้ของสขิสิทธิ์

ของสนิค้าที่ขายหรือใหเ้ช่า

หรอืส าเนาใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวลรัษากรหรอื

หลักฐานการซือ้ขายจาก

ต่างประเทศพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการขายหรอื

ให้แผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดีทัศน์

แผ่นวดีิทัศน์แผ่น

วิดทิัศนด์ีวีดหีรอื

แผ่นวดีีทัศน์ระบบ

ดิจทิัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับบการ

บันเทิง 

๘ หนังสือชีแ้จงขอ้เท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจ านวน

เงินทุนหรอือาจมาพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึก

ถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

ของแหล่งที่มาของเงนิทุน

พร้อมแสดงหลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุนก็ได้ 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการคา้อัญมณี

หรอื

เครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญ

มณี) 
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๑๐. ค่าธรรมเนียม 

 ๑. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน(ค าขอละ) ๕๐ บาท 

 ๒. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท 


