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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพทะเล  อ ำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบำลต ำบลโพทะเล 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ

ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

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

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร : ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติเทศบาลต าบลโพทะเล พ .ศ .2452   

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 20/05/2558 13:19  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ใน

เขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (  ระบุกลุ่ม/กอง/ฝา่ยที่รับผดิชอบในการให้บริการใน

เขตท้องถิ่นนั้น)/ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจนัทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ 

(1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนัน้) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝา่ยที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

    2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมำยเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพิจารณาแลว้เสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (แตล่ะประเภท

กิจการ) พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บรบิทของท้องถิ่น 

) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผูย้ื่นค า

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บรบิทของท้องถิ่น 

2. หากผู้ขอ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนนิการหากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ในขณะนั้นให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 

 

ใบอนุญาตไม่แกไ้ข

ค าขอหรอืไม่ส่ง

เอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถว้นตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจา้หน้าทีส่่งคนืค า

ขอและเอกสาร

พรอ้มแจ้งเป็น

หนังสือถงึเหตุแห่ง

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธใินการ

อุทธรณ ์(อุทธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

3) การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บรบิทของท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 

30 วันนับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 

56 และพ.ร.บ. วิธี
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2557) 

4) - 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแตจ่ะมีเหตุหรอืข้อแก้

ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่ออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(ในแต่ละประเภทกิจการ) 

แก่ผู้ขออนุญาตทราบ

พร้อมแจ้งสทิธิในการ

อุทธรณ์ 

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บรบิทของท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจา้

พนักงานทอ้งถิ่นไม่

อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมีค าสัง่ไม่

อนุญาตไดภ้ายใน 

30 วันนับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

ขยายเวลาออกไป

ได้อีกไม่เกนิ 2 

คร้ังๆละไม่เกิน 15 

วันและแจ้งให้ผูย้ื่น

ค าขอทราบภายใน 

7 วันนับแต่วนัที่

พิจารณาแล้วเสร็จ

ทั้งนีห้ากเจ้า

พนักงานทอ้งถิ่น

พิจารณายังไม่แล้ว

เสรจ็ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้ผูย้ืน่ค า

ขอทราบถงึเหตุ

แห่งความลา่ช้าทุก 

7 วันจนกวา่จะ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พิจารณาแล้วเสร็จ

พรอ้มส าเนาแจ้ง

ก.พ.ร. ) 

5) - 

 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด (ตาม

ประเภทกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่มี

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บรบิทของท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนดจะต้องเสยี

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

รอ้ยละ 20 ของ

จ านวนเงนิที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 

 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

       ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 

รำยกำร

เอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรอง - 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
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ที่ 

รำยกำร

เอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

นิตบิุคคล หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

4) ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

5) หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 

รำยกำร

เอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) ส าเนาเอกสาร

สิทธิ์หรอืสัญญา

เชา่หรือสิทธิอื่น

ใดตามกฎหมาย

ในการใช้

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด
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ที่ 

รำยกำร

เอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ประโยชน์

สถานที่ที่ใช้

ประกอบกิจการ

ในแต่ละประเภท

กิจการ 

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

2) หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคารที่แสดงว่า

อาคารดังกล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามที่ขอ

อนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

3) ส าเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเชน่

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. 

การเดินเรอืใน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 
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ที่ 

รำยกำร

เอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

น่านน้ าไทยพ.ศ. 

2546 เป็นต้น 

4) เอกสารหรอื

หลักฐานเฉพาะ

กิจการที่

กฎหมาย

ก าหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบเชน่

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมนิผล

กระทบต่อ

สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

5) ผลการตรวจวัด

คุณภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการที่

ก าหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย์

และหลักฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาล

อาหาร (กรณียื่น

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท
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ที่ 

รำยกำร

เอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ขออนุญาต

กิจการที่

เกี่ยวข้องกับ

อาหาร) 

กิจการ) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำท

ต่อปี (คดิตำมประเภทและขนำดของกิจกำร) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนแจ้งผา่นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของสว่นราชการนั้นๆ 

หมำยเหตุ(ระบุส่วนงาน/หนว่ยงานที่รับผดิชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

19. หมำยเหตุ 

      การแจ้งผลการพิจารณา 

 19.1ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและใหแ้จ้งต่อผู้

ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 19.2 ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้ผูย้ื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าชา้ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. 

ทราบทุกครั้ง 

 

 


