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คู ่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน  :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน  

              (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง  : 

 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550 

 2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเป็นอันตราย 

      ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั วไป  

7. พืนทีให้บริการ  :  ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

     ระยะเวลาทีก ําหนดตามกฎหมาย / ข้อก ําหนด ฯลฯ 30      ว ัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ํานวนเฉลียต่อเดือน  0  

 จ ํานวนคําขอทีมากทีสุด  0  

 จ ํานวนคําขอทีน้อยทีสุด  0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน  :   สําเนาคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

                    ทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

  สถานทีให้บริการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการ ว ันจันทร์ถึงว ันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)  

ตั งแต่เวลา  08:30 - 16:30 น.  (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ        - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้าม)ี  ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 ผู ้ ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามทีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถินให้เป็นกิจการทีต้องควบคุมในเขตท้องถินนั น) ต้องยืน

ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์มทีกฎหมาย

กําหนดพร้อมทั งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายทีรับผิดชอบ (ระบุ) 
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     2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน) 

 (1) ผู ้ประกอบการต้องยืนเอกสารทีถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวข้องตามประเภทกิจการทีขออนุญาต 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 (4) ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน

ท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน 

 หมายเหตุ  : ขั นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริมนับระยะเวลาตั งแต่เจ้าหน้าทีได้รับเอกสารครบถ้วนตามที

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 ว ันนับแต่ว ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู ้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แต่

ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานทีท้องถิน

กําหนด 

15 นาที กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิน 

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล

ปากแพรก 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและ

ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าทีแจ้งต่อผู ้ยืน

คําขอให้แก้ไข/เพิมเติมเพือดําเนินการหากไม่

สามารถดําเนินการได้ในขณะนั นให้จัดทํา

บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยืนเพิมเติมภายในระยะเวลาทีก ําหนด

โดยให้เจ้าหน้าทีและผู ้ยืนคําขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั นด้วย 

 

1 ชั วโมง กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิน 

1.ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก 

2.หากผู ้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคําขอ

หรือไม่ส่งเอกสารเพิมเติมให้ครบถ้วน

ตามทีกําหนดในแบบบันทึกความ

บกพร่องให้เจ้าหน้าทีส่งคืนคําขอและ

เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ

แห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าทีตรวจสถานทีด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิน 

1. ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก 

2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแต่

วันทีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง (ฉบับที 2)  

พ.ศ. 2557 

4) 

 

 

 

 

การแจ้งค ําสังออกใบอนุญาต/คําสังไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาตทราบ

เพือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท้องถิน

8 วัน กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิน 

1.ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก 

2.ในกรณีทีเจ้าพนักงานท้องถินไม่อาจ

ออกใบอนุญาตหรือย ังไม่อาจมีคําสังไม่
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

 

- 

 

ก ําหนดหากพ้นกําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน

สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค ําสังไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภท

กิจการ) แก่ผู ้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ

ในการอุทธรณ์ 

อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที

เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการ

ขยายเวลาให้ผู ้ขออนุญาตทราบทุก 7 

วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม

สําเนาแจ้งสํานักก.พ.ร. ทราบ 

5) 

- 

 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค ําสังอนุญาต) 

แจ้งให้ผู ้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาทีท้องถินกําหนด (ตาม

ประเภทกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพทีมี

ข้อก ําหนดของท้องถิน)  

1 วัน กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิน 

1.ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก 

2. กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาทีก ําหนด

จะต้องเสียค่าปรับเพิมขึ นอีกร้อยละ 20 

ของจํานวนเงินทีค้างชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วัน 

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

   ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 ว ัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนย ันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู ้

ออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ - 

4) 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีมีการมอบ

อํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ - 

5) 
หลักฐานทีแสดงการเป็นผู ้มีอ ํานาจลง

นามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
สําเนาเอกสารสิทธิ หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอืนใด

ตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานทีทีใช้

- 0 1 ฉบับ - 
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ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

2) 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารทีแสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้

ประกอบกิจการตามทีขออนุญาตได ้

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืนทีเกียวข้องในแต่

ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือ

ในน่านนํ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการทีกฎหมาย

กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิงแวดล้อม (ในแต่ละ

ประเภทกิจการทีก ําหนด) 

- 1 1 ฉบับ - 

6) 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการ

อบรมเรืองสุขาภิบาลอาหาร (กรณียืนขออนุญาต

กิจการทีเกียวข้องกับอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 

 10,000 บาท ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ศูนย์ด ํารงธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

โทร 077 - 259046 / โทรสาร 077 -259337  เว็บไซค์  :  www.pakprak.go.th 

 2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที 1  ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 

 / ตู ้ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก  :  แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 

หมายเหต ุ   - 

 

 

 


