
คู่มือส ำหรับประชำชน:กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และพิจำรณำอนุญำต 

๑.หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

ผู้ใดประสงค์ขออนุญาตท ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

๒.เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมท่ีระบุ) 

(๑) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(๒) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

(๓)สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทของกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

(๔).....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะนับเริ่มเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 

สถำนที่ให้บริกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ โทร044-100-941 /ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ  หน่วยงำน (หมำยเหตุ)  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริกำร  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวัดหยุดทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง) 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุตามบริบทของท้องถิ่น)) 

15 นำที - 

๒) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินงาน หากไม่สามารถไม่ด าเนินการในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และ(ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการส่วนงานหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบิบทของท้องถิ่น ๒.หากผู้ขออนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งค าขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙) 

1 ชั่วโมง - 

๓) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านลักษณะ 
(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุตามบริบทท้องถิ่น ๒.กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา๕๖ และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๕๗) 
 

20 วัน - 

  



 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

๔) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
      ๑.กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
       ๒.กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตภายใน30วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก  
๗วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. 
ทราบ) 
 

๘ วัน - 

๕) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น ๒ กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ20 ของ
จ านวนเงินค้างช าระ) 

๑ วัน - 



ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม(บำท/ร้อยละ) 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ฉบับละไม่เกิน  ๑o,ooo บำทต่อปี (คิดตำมประเภทและ
ขนำดของกิจกำร) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 

๑) ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160  โทร
044-100-941 

๒) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo / สายด่วน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / 
ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo) 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
๑) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

หมายเหตุ(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

หมำยเหตุ 

- 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

๑)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีเพิ่มเติมแก้ไข พ.ศ.๒๕๕o 

๒)กฎกระทรวงก ำหนดกำรหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรำในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ  พ.ศ.๒๕๔๕ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 

กฎหมำยบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ :30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 



 

 


