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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส เรื่อง กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ อบต.กุดน้ําใส [สําเนาคูมือ

ประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 28/08/2558 13:28  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑวิธีการ 
 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตปรกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลกุดน้ําใสกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส ) ตอง
ยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด
พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสณสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
 2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต  
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  
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หมายเหตุ : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

(ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 

1 ชั่วโมง องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาท่ีสงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลักษณะกรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ 
 

20 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30 
วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง
การอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ิน
กําหนดหากพนกําหนดถือวา
ไมประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร 
2. กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่ง
ไมออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละประเภท
กิจการ) แกผูขออนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ 
 

8 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) แจงใหผูขอ
อนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีมี
ขอกําหนดของทองถ่ิน 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล 
กุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบระบุไป
ตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีคาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานท่ีใช
ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารท่ีแสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาต
ได 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของในแต
ละประเภท
กิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผล

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA) 

6) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม(ในแต
ละประเภท
กิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ - 

7) 

ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวของกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพคิดตามประเภทและขนาดของกิจการ 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (อัตราคาธรรมเนียมเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2549) 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

หมายเลขโทรศัพท 044-840544 
หมายเหตุ(องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส หมูท่ี 12 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 
หมายเลขโทรศัพท 044-840544 หรือ www.kudnamsai.go.th หรืออีเมล kudnamsai9@hotmail.com) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ีพิมพ 28/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 
อนุมัติโดย  

 
(นายสุเทพ  ดีอุดม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 


