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งานท่ีใหบริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองสาธารณสุข 
 

 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 

หลักเกณฑ วิธีการ 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกำหนดไวในขอกำหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจา

พนักงานทองถ่ินหรือพนกังานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตตามขอกำหนดของทองถ่ิน ณ กลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

  เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกำหนดของทองถ่ิน) 
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

(2) สำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการ

สวนทองถ่ินกำหนดไวในขอกำหนดของทองถ่ิน.... 
 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

  
 

 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร/ีติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทกิจการ) พรอม
หลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 

15 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ช่องทางการให้บริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

(หมายเหตุ:    
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคำขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคำขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไมสามารถดำเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหตุ: -)  

1 ช่ัวโมง องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนญุาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนำให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

20 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

4) การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไมอนุญาต 
    - กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด หากพน
กำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร 
    - กรณีไมอนุญาต 
        แจงคำส่ังไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาต
ทราบ พรอมแจงสิทธิในการอทุธรณ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

5) ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) 
    แจงใหผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีมีขอกำหนดของทองถ่ิน)  
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบยีนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

สำเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเชา หรือสิทธอิื่นใด ตามกฎหมายใน
การใชประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการในแตละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีแสดง
วาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 



หนา 92 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
8) 

 
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของในแตละประเภท
กิจการ เชน ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือในนานนำ้ไทย พ.ศ. 2546 เปนตน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกำหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบ เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการท่ี
กำหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเร่ืองสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) 
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกำหนดของทองถ่ิน))  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน))  
2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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 แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 



หนา 95 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

  กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ :  
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 15:31 
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วันที่เผยแพรคูมือ: - 
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