
๑๒๒ 
 

คูมือสําหรบัประชาชน  : การขอใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานที่รบัผดิชอบ : องคการบรหิารสวนตําบลแกง อําเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  สวนการคลัง    

องคการบรหิารสวนตําบลแกง   อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอบุลราชธานี   ๓๔๑๖๐  
โทร/โทรสาร  ๐ – ๔๕๒๓ - ๔๐๒๑ 

๓. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
( กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว )  

๔. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รบัรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ  : 
๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ  :  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ /ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๓๐    วัน 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  ๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด   ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   ๐  
๑๐. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  [สําเนาคูมือประชาชน]  

การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ    ๒๐ / ๐๕ / ๒๕๕๘     
๑๑. ชองทางการใหบริการ :  
๑) สถานท่ีใหบริการ  

สวนการคลงั   
องคการบรหิารสวนตําบลแกง  อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอบุลราชธานี   ๓๔๑๖๐ 
โทร/โทรสาร ๐ – ๔๕๒๓ - ๔๐๒๑ 
โดยขอติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา ๐๘ : ๓๐ – ๑๖ : ๓๐ น.   (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  (โดยตามหลักการปฏิบัติน้ันสถานประกอบกจิการใดต้ังอยูในเขตทองถ่ินใดใหย่ืนคําขอใบอนุญาตในเขต
ทองถ่ินน้ัน) (ระบกุลุม /กอง/ฝายที่รบัผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถ่ินน้ัน )/โดยติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 



๑๒๓ 
 

 
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

๑. หลักเกณฑวิธีการ 
               ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกจิการ ( ตามที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถ่ินน้ัน) ตองย่ืนขออนุญาตตอ
เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาทีท่ี่รบัผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมทีก่ฎหมายกําหนดพรอมทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายที่รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
 

๒. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ  
 

      (๑) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
 

      (๒) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 

      (๓) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกจิการตองถูกตองตามหลกัเกณฑ 
 

      (๔) ......ระบเุพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 
 

หมายเหตุ  : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน   ๗   วันนับแตวันพิจารณาแลวเสรจ็ 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรบัใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด 
 

๑๕ นาที - (๑. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบรบิทของ
ทองถ่ิน) 

๒) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

๑ ช่ัวโมง - (๑. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
 



๑๒๔ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะน้ันให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิม่เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกน้ันดวย 
 
 

๒. หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสทิธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
๒๕๓๙) 

๓) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรบัปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ 
 
 

๒๐ วัน - (๑. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
๒. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
๓๐ วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง



๑๒๕ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครอง  
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

๔) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
    ๑. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถ่ินกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
    ๒. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําสัง่ไมออกใบอนุญาต
ประกอบกจิการทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพ (ในแต
ละประเภทกิจการ) แกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจงสทิธิ
ในการอุทธรณ 
 
 

๘ วัน - (๑. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
๒. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก ๗ วันจนกวา
จะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนา
แจงสํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

๕) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพทีม่ี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)  
 
 

๑ วัน - (๑. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
๒. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มข้ึนอกี



๑๒๖ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รอยละ ๒๐ ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ) 
 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๓) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

๔) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีทีม่ีการ
มอบอํานาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

๕) 

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 



๑๒๗ 
 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

สําเนาเอกสาร
สิทธ์ิหรือสญัญา
เชาหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานที่ที่ใช
ประกอบกจิการ
ในแตละประเภท
กิจการ 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

๒) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกจิการ
ตามที่ขออนุญาต
ได 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

๓) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของในแต
ละประเภท
กิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒ พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
๒๕๔๗ พ.ร.บ. 
การเดินเรือใน
นานนํ้าไทย 
 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 



๑๒๘ 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  
เปนตน 
 

๔) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดใหมกีาร
ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA) 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

๕) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการที่กําหนด) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

๖) 

ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวของกบั
อาหาร) 
 

- ๑ ๐ ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

ประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพฉบบัละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาทตอป  
( คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ ) 
คาธรรมเนียม    ๐  บาท 
หมายเหตุ   - 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) ชองทางการรองเรียน  แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลแกง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
โทร/โทรสาร ๐ - ๔๕๒๓ - ๔๐๒๑  
เว็บไซต  www.Keang.go.th 
faecbook  องคการบริหารสวนตําบลแกง  
 

๒) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตูปณ.๑๑๑๑ 
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐) 

 

๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
๑) แบบคําขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
ตัวอยางแบบฟอรม  (แนบทายคูมือประชาชน) 

 

๑๙. หมายเหตุ 
นําเขาขอมูลลงในเว็บไซตเรียบรอยแลว 
 

วันท่ีพิมพ ๐๙/๐๙/๒๕๕๘ 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ ๒ โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลแกง 

อําเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี  
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


