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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต�อสุขภาพ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป*นอันตรายต�อสุขภาพ 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให)อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ=วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป*น

อันตรายต�อสุขภาพพ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให)บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน)อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป*นอันตรายต�อ

สุขภาพ 20/05/2558 13.19  
11. ช�องทางการให)บริการ  

1) สถานท่ีให)บริการ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม)/ติดต�อด�วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป;ดให)บริการ เปDดให�บริการวันจันทร=ถึงวันศุกร= (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข�อมูลได�ตามหน�าท่ีรับผิดชอบ 
              2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท�องถ่ินเปDดให�บริการ 

 
 

12.  หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ=วิธีการ 
 ผู�ใดประสงค=ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป*นอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภทกิจการ (ตามท่ี

องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ินให�เป*นกิจการท่ีต�องควบคุมในเขตท�องถ่ินนั้น) 
ต�องยื่นขออนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร=มท่ี
กฎหมายกําหนดพร�อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข�อกําหนดของท�องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝKายท่ี
รับผิดชอบ (ระบุ) 
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2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ิน 
(1) ผู�ประกอบการต�องยื่นเอกสารท่ีถูกต�องและครบถ�วน 
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามประเภทกิจการท่ีขอ

อนุญาต 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต�ละประเภทกิจการต�องถูกต�องตามหลักเกณฑ= 
(4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ=วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบ

ท่ีราชการส�วนท�องถ่ินกําหนดไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าท่ีได�รับเอกสาร
ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�วและแจ�งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณา
แล�วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู�ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป*นอันตรายต�อ
สุขภาพ (แต�ละประเภท
กิจการ) พร�อมหลักฐานท่ี
ท�องถ่ินกําหนด 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให�ระบุไปตามบริบท
ของท�องถ่ิน) 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต�องของคําขอและ
ความครบถ�วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต�อง/ครบถ�วน
เจ�าหน�าท่ีแจ�งต�อผู�ยื่นคํา
ขอให�แก�ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม�
สามารถดําเนินการได�ใน
ขณะนั้นให�จัดทําบันทึก
ความบกพร�องและ
รายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดโดยให�เจ�าหน�าท่ี
และผู�ยื่นคําขอลงนามไว�
ในบันทึกนั้นด�วย 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให�ระบุไปตามบริบท
ของท�องถ่ิน 
2. หากผู�ขอใบอนุญาต
ไม�แก�ไขคําขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให�
ครบถ�วนตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร�องให�เจ�าหน�าท่ี
ส�งคืนคําขอและเอกสาร
พร�อมแจ�งเป*นหนังสือ
ถึงเหตุแห�งการคืนด�วย
และแจ�งสิทธิในการ
อุทธรณ= (อุทธรณ=ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2539) 
3) การพิจารณา 

 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสถานท่ี
ด�านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต�องตาม
หลักเกณฑ=ด�าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต�องตาม
หลักเกณฑ=ด�าน
สุขลักษณะแนะนําให�
ปรับปรุงแก�ไขด�าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - 1. ระยะเวลาให�บริการ
ส�วนงาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให�ระบุไปตามบริบท
ของท�องถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน30 วันนับแต�
วันท่ีเอกสารถูกต�อง
และครบถ�วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557) 

4) - 
 

การแจ�งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ�งการอนุญาต
แก�ผู�ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท�องถ่ิน
กําหนดหากพ�นกําหนด
ถือว�าไม�ประสงค=จะรับ
ใบอนุญาตเว�นแต�จะมีเหตุ
หรือข�อแก�ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ�งคําสั่งไม�ออก
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป*นอันตรายต�อ
สุขภาพ (ในแต�ละ
ประเภทกิจการ) แก�ผู�ขอ
อนุญาตทราบพร�อมแจ�ง

8 วัน - 1. ระยะเวลาให�บริการ
ส�วนงาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุไป
ตามบริบทของท�องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ี          
เจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได�ภายใน 30 
วันนับแต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต�องและครบถ�วนให�
แจ�งการขยายเวลาให�  
ผู�ขออนุญาตทราบทุก 
7 วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล�วเสร็จ
พร�อมสําเนาแจ�งสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ) 
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สิทธิในการอุทธรณ= 
5) - 

 
ชําระค�าธรรมเนียม (กรณี
มีคําสั่งอนุญาต) 
แจ�งให�ผู�ขออนุญาตมา
ชําระค�าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาท่ี
ท�องถ่ินกําหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป*น
อันตรายต�อสุขภาพท่ีมี
ข�อกําหนดของท�องถ่ิน)  
 
 

1 วัน - 1. ระยะเวลาให�บริการ
ส�วนงาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุไป
ตามบริบทของท�องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
จะต�องเสียค�าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร�อยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีค�าง
ชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู)ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ�าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู)ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) หลักฐานท่ีแสดง
การเป*นผู�มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู)ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช�าหรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช�
ประโยชน=สถานท่ีท่ี
ใช�ประกอบกิจการ
ในแต�ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว�าด�วย
การควบคุมอาคาร
ท่ีแสดงว�าอาคาร
ดังกล�าวสามารถใช�
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาตได� 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

3) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องในแต�ละ
ประเภทกิจการเช�น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู)ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน�านน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546 
เป*นต�น 

4) เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดให�มีการ
ประเมินผลกระทบ
เช�นรายงานการ
วิเคราะห=ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต�อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพด�าน
สิ่งแวดล�อม (ในแต�
ละประเภทกิจการ
ท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย=
และหลักฐานแสดง
ว�าผ�านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวข�องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต�อสุขภาพฉบับละไม�เกิน 10,000 

บาทต�อปI (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร)องเรียน 

1) ช�องทางการร)องเรียน เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
หมายเหตุ โทรศัพท= ๐ ๓๒๗๔ ๔๒๔๑ – ๒  ต�อ ๑๓๓๐ 

2) ช�องทางการร)องเรียน  เว็บไซต=  www.baankhong.go.th 
หมายเหตุ  

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร=มเป*นไปตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 

 
19. หมายเหตุ 
      - 
 

วันท่ีพิมพ>  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษ=พงศ= 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  

 
 
 

 


