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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

20/05/2558 13:19  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ 
(ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) ตองยื่น
ขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอม
ท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
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2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ (แตละ
ประเภทกิจการ) พรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาที เทศบาล
ตําบลโพธิ์
ทอง  

(1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
) 

2) 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง
ของคําขอและความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนาม
ไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 

1 ชั่วโมง เทศบาล
ตําบลโพธิ์
ทอง 

(1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. หากผูขอใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไมสงเอกสาร
เพ่ิมเติมใหครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคํา
ขอและเอกสารพรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย
และแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 
การ
พิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลกัษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

20 วัน เทศบาล
ตําบลโพธิ์
ทอง 

(1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของ
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
 
 

ทองถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวน
แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละประเภท
กิจการ) แกผูขออนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน เทศบาล
ตําบลโพธิ์
ทอง 

(1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสารถูกตองและ
ครบถวนใหแจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพท่ีมีขอกําหนดของ
ทองถ่ิน)  

1 วัน เทศบาล
ตําบลโพธิ์
ทอง 

(1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดจะตอง
เสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 
20 ของจํานวนเงินท่ีคาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
สัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายในการใช

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศกําหนด
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ประโยชนสถานท่ีท่ีใช
ประกอบกิจการในแตละ
ประเภทกิจการ 

ในแตละประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารท่ีแสดงวา
อาคารดังกลาวสามารถใช
ประกอบกิจการตามท่ีขอ
อนุญาตได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใน
แตละประเภทกิจการเชน
ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 
โรงงานพ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานน้ําไทยพ.ศ. 
2546 เปนตน 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบเชน
รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
ดานสิ่งแวดลอม (ในแตละ
ประเภทกิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศกําหนด
ในแตละประเภทกิจการ) 

6) 
ใบรับรองแพทยและ
หลักฐานแสดงวาผานการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาล

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศกําหนด
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของ
กับอาหาร) 

ในแตละประเภทกิจการ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิด

ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  
209 หมู 2 ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110 
โทรศัพท 043-572909 โทรสาร 043-572909 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันท่ีพิมพ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววารีภรณ เข็มออน 
อนุมัติโดย นายไชยยง นพคุณ 
เผยแพรโดย จาเอกสุรเมธ ทองดวง, นางสาววารีภรณ เข็มออน 


