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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนญุำตประกอบกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
กระทรวง : กระทรวงสำธำรณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงำนบริกำรท่ีให้บริกำรในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จ 

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
   1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
   2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป  

7. พื้นที่ใหบ้ริการ: พื้นท่ีในเขตต ำบลหนองคู  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30    วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

20/05/2558 13:19 
11. ช่องทางการให้บริการ  

      
 

1) 

สถานที่ให้บริการ  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู  ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองคู   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
            1. หลักเกณฑ์วิธีกำร 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพในแต่ละประเภทกิจกำร (ตำมท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจกำรท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญำต 
ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มท่ีกฎหมำยก ำหนด 
พร้อมท้ังเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
            2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
               (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 
               (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมประเภทกิจกำรท่ีขออนุญำต 
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               (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรแต่ละประเภทกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 
               (4) ระบุเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบท่ีรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น 
               หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีได้รับเอกสำรครบถ้วน 
ตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
กำรตรวจสอบ

เอกสำร 
 

 
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(แต่ละประเภทกิจกำร) พร้อมหลักฐำนท่ี

ท้องถิ่นก ำหนด 
 

๑๐ นำที 

กองคลัง 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
หนองคู 

- 

2) 
กำรตรวจสอบ

เอกสำร 
 

 
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำ

ขอและควำมครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำนทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งต่อ
ผู้ยื่นค ำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด ำเนินกำร
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้
จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำรหรือหลักฐำนยื่นเพิ่มเติมภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำท่ีและผู้
ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 
 
 
 

\ 
 

๓๐ นำที 

กองคลัง 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
หนองคู 

 
- 

3) 
กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสถำนท่ีด้ำนสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำน

สุขลักษณะเสนอพิจำรณำออกใบอนุญำต 
กรณีไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำน

สุขลักษณะแนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน
สุขลักษณะ 

๒๐ วัน 

กองคลัง 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
หนองคู 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 
- 
 

กำรแจ้งค ำส่ังออกใบอนุญำต/ค ำส่ังไม่
อนุญำต 

    1. กรณีอนุญำต 
มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้ขออนุญำต

ทรำบเพื่อมำรับใบอนุญำตภำยใน
ระยะเวลำท่ีท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้น

ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะรับใบอนุญำต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญำต 
แจ้งค ำส่ังไม่ออกใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) แก่ผู้ขออนุญำตทรำบ

พร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 

๗ วัน 

กองคลัง 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
หนองคู 

- 
 

5) 
- 
 

ช ำระค่ำธรรมเนียม  
(กรณีมีค ำส่ังอนุญำต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและระยะเวลำท่ีท้องถิ่นก ำหนด 
(ตำมประเภทกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพที่มีข้อก ำหนดของท้องถิ่น)  

1 วัน 

กองคลัง
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
หนองคู 

กรณีไม่ช ำระตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
จะต้องเสียค่ำปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ  
20 ของจ ำนวนเงิน 

ท่ีค้ำงช ำระ 
 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
- 0 1 

 
ฉบับ 

- 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 
- 0 1 

 
ฉบับ 

- 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 

 
 
 

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
ฉบับ 

ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

4) 
ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีท่ีมีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 

ฉบับ (เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

5) 

หลักฐำนท่ีแสดง
กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 

 
 
 
 

ฉบับ 

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์หรือ
สัญญำเช่ำหรือสิทธิอื่นใด
ตำมกฎหมำยในกำรใช้
ประโยชน์สถำนท่ีท่ีใช้
ประกอบกิจกำรในแต่ละ
ประเภทกิจกำร 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 

หลักฐำนกำรอนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำร

ควบคุมอำคำรที่แสดงว่ำ
อำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้
ประกอบกิจกำรตำมท่ีขอ

อนุญำตได้ 
 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

 
ส ำเนำใบอนุญำตตำม

กฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องใน
แต่ละประเภทกิจกำร 

เช่นใบอนุญำตตำมพ.ร.บ. 
โรงงำน 

พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย

พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
 
 
 
 

4) 

เอกสำรหรือหลักฐำน
เฉพำะกิจกำรท่ีกฎหมำย

ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกระทบเช่น
รำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(EIA) รำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบต่อ

สุขภำพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพ

ด้ำนส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจกำรท่ีก ำหนด) 

- 1 1 ฉบับ - 

6) 

ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำร

อบรมเรื่องสุขำภิบำล
อำหำร (กรณียื่นขอ

อนุญำตกิจกำรท่ีเกี่ยวข้อง
กับอำหำร) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 
    ๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี  

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม  แล้วแต่ขนำดและประเภทกิจกำร 
หมายเหตุ - 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน  งำนร้องเรียนและร้องทุกข์ ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู   

    เลขท่ี  ๕๕  หมู่ท่ี  ๙  ต ำบลหนองคู  อ ำเภอล ำปลำยมำศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๓๐  โทร. ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘ 
หมายเหตุ - 

  
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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        แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
 

19. หมายเหตุ 
       - 
 
 
 

 
 


