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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานเทศบาลตําบลภผูามา่น อําเภอภผูามา่น จงัหวดัขอนแก่น 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สํานกังานเทศบาลตําบลภผูามา่น   

อําเภอภผูามา่น จงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพพ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: เทศบาลตําบลภผูามา่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

20/05/2558 13:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้ม สํานกังานเทศบาลตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน จงัหวดั

ขอนแก่น ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลไดต้ามหนา้ทีร่ับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้ ) ต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมทัง้เอกสาร

ประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน  ณ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สํานกังานเทศบาลตําบลภผูา

มา่น อําเภอภผูามา่น จงัหวดัขอนแก่น  
 

 2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน  

   (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต  

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์  
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ (แตล่ะประเภท

กิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

บริบทของท้องถ่ิน 

2. หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

กําหนดภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

 

) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

แจ้งคําสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบกิจการท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแต่

ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ

อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกัก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี

ข้อกําหนดของท้องถ่ิน)  

 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กรณีไมชํ่าระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสาร

สิทธ์ิหรือสญัญา

เชา่หรือสิทธิอ่ืน

ใดตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์สถานท่ี

ท่ีใช้ประกอบ

กิจการในแตล่ะ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ

อนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคารท่ีแสดงวา่

อาคารดงักลา่ว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนญุาต

ได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเชน่

ใบอนญุาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 



8/10 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พ.ร.บ. ควบคมุ

อาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดนิเรือในนา่นนํา้

ไทยพ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

4) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานเฉพาะ

กิจการท่ี

กฎหมาย

กําหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบเชน่

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมินผล

กระทบตอ่

สขุภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวดั

คณุภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลกัฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเร่ือง

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีย่ืนขอ

อนญุาตกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบั

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

ค่าธรรมเนียม ไมเ่กิน 5,000 บาท ตามประเภทและขนาดของกิจการ 

หมายเหตุ (ระบตุามข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้ม สํานกังานเทศบาลตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน 

จงัหวดัขอนแก่น โทร. 043-396022 ต่อ 22  

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน) 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 

จัดทาํโดย กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

อนุมัตโิดย เทศบาลตําบลภผูามา่น 

เผยแพร่โดย สํานกัปลดัเทศบาล 

 

 

 
 


