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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ   เทศบาลต าบลคลอง
หาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว สบุิน สนิธุชยั  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผิดชอบ 
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2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้) ต้องยื่นขออนญุาตตอ่เจ้า
พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกูต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
 
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

15 นาที เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

จงัหวดัสระแก้ว 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแก้ว 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแก้ว 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสอืแจ้งการ
อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบเพื่อมารับใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ิน
ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
วา่ไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไม่ออก
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
(ในแต่ละประเภทกิจการ) 
แก่ผู้ขออนญุาตทราบ 
พร้อมแจ้งสทิธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

8 วนั เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแก้ว 

- 

5) 
- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา

1 วนั เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที่
ท้องถ่ินก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
 

จงัหวดัสระแก้ว 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสอืรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 
ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

มอบอ านาจ) ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผู้ มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ส าเนาเอกสาร
สทิธ์ิ หรือสญัญา
เช่า หรือสทิธิอ่ืน
ใด ตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานท่ี
ท่ีใช้ประกอบ
กิจการในแตล่ะ
ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคารท่ีแสดงวา่
อาคารดงักลา่ว

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนญุาต
ได้ 

3) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการ เช่น 
ใบอนญุาตตาม 
พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนา่นน า้
ไทย พ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการท่ี
กฎหมาย
ก าหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบ เช่น 
รายงานการ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบตอ่
สขุภาพ (HIA) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คณุภาพด้าน
สิง่แวดล้อม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ
อบรมเร่ือง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนญุาตกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบั
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว 

หมายเหตุ (1.ทางโทรศพัท์ (037-445108-9) 
2.ทางไปรษณีย์ (ส านกังานเทศบาลต าบลคลองหาด  13 หมู่ 7 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดั
สระแก้ว 27260  
3.ศนุย์ด ารงธรรม  เทศบาลต าบลคลองหาด 
4.ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
5.ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ทีต่ ัง้ ณ เทศบาลต าบลคลองหาด)) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 28/07/2558 
สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแก้ว สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


