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คู�มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต�อสุขภาพ 
หน�วยงานท่ีให&บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กระทรวงสาธารณสุข  
 

หลักเกณฑ* วิธีการ เง่ือนไข (ถ&ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ� วิธีการ 
        ผู)ใดประสงค�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป.นอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินกําหนดไว)ในข)อกําหนดของท)องถ่ินให)เป.นกิจการท่ีต)องควบคุมในเขตท)องถ่ินนั้น) ต)องยื่นขออนุญาตต�อเจ)า
พนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร�มท่ีกฎหมายกําหนด พร)อมท้ังเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข)อกําหนดของท)องถ่ิน ณ กลุ�ม/กอง/ฝ:าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว)ในข)อกําหนดของท)องถ่ิน) 
   (1) ผู)ประกอบการต)องยื่นเอกสารท่ีถูกต)องและครบถ)วน 
   (2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข)องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต�ละประเภทกิจการต)องถูกต)องตามหลักเกณฑ� 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการส�วน
ท)องถ่ินกําหนดไว)ในข)อกําหนดของท)องถ่ิน.... 
           หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ)าหน)าท่ีได)รับเอกสารครบถ)วนตามท่ีระบุไว)
ในคู�มือประชาชนเรียบร)อยแล)ว และแจ)งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล)วเสร็จ 

ช�องทางการให&บริการ 
 สถานท่ีให
บริการ 
ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  ตําบลพระเสาร� 
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130/ติดต�อด"วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป&ดให"บริการวัน จันทร� ถึง 
วันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู)ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป.นอันตรายต�อสุขภาพ (แต�ละประเภทกิจการ) พร)อม
หลักฐานท่ีท)องถ่ินกําหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาที องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ)าหน)าท่ีตรวจสอบความถูกต)องของคําขอ และความ

1 ชั่วโมง องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
ครบถ)วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม�ถูกต)อง/ครบถ)วน เจ)าหน)าท่ีแจ)งต�อผู)ยื่นคําขอให)
แก)ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม�สามารถดําเนินการได)ใน
ขณะนั้น ให)จัดทําบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให)
เจ)าหน)าท่ีและผู)ยื่นคําขอลงนามไว)ในบันทึกนั้นด)วย 
(หมายเหตุ: -)  

มหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร 

 

3) การพิจารณา 
เจ)าหน)าท่ีตรวจสถานท่ีด)านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต)องตามหลักเกณฑ�ด)านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม�ถูกต)องตามหลักเกณฑ�ด)านสุขลักษณะ แนะนําให)
ปรับปรุงแก)ไขด)านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

20 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

4) -การแจ)งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ)งการอนุญาตแก�ผู)ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท)องถ่ินกําหนด หากพ)น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะรับใบอนุญาต เว)นแต�จะมีเหตุหรือ
ข)อแก)ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาต 
        แจ)งคําสั่งไม�ออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป.น
อันตรายต�อสุขภาพ (ในแต�ละประเภทกิจการ) แก�ผู)ขออนุญาต
ทราบ พร)อมแจ)งสิทธิในการอุทธรณ� 
 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

5) -ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
    แจ)งให)ผู)ขออนุญาตมาชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท)องถ่ินกําหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเป.น
อันตรายต�อสุขภาพท่ีมีข)อกําหนดของท)องถ่ิน)  
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ&ามี) หน�วยงานภาครัฐผู&ออกเอกสาร 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ&ามี) หน�วยงานภาครัฐผู&ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ&าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป นผู&มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช�า หรือสิทธิอ่ืนใด ตามกฎหมายใน
การใช&ประโยชน*สถานท่ีท่ีใช&ประกอบกิจการในแต�ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว�าด&วยการควบคุมอาคารท่ีแสดง
ว�าอาคารดังกล�าวสามารถใช&ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได& 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ&ามี) หน�วยงานภาครัฐผู&ออกเอกสาร 
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

8) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข&องในแต�ละประเภท
กิจการ เช�น 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. การ
เดินเรือในน�านน้ําไทย พ.ศ. 2546 เป นต&น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกําหนดให&มีการ
ประเมินผลกระทบ เช�น รายงานการวิเคราะห*ผลกระทบส่ิงแวดล&อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด&านส่ิงแวดล&อม (ในแต�ละประเภทกิจการท่ี
กําหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทย*และหลักฐานแสดงว�าผ�านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวข&องกับอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท)องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต�ละประเภทกิจการ) 

- 

 

ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร&อยละ) 

1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต�อ
สุขภาพ ฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปJ (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) 

 ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
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ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร&อยละ) 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน))  

 
ช�องทางการร&องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร&องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  35130  
โทรศัพท� 045-738345 หรือ www.phrasao.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู" 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย�รับเรื่องร)องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป0องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู� 4 อาคารซอฟต�แวร�ปาร�ค ชั้น 2 ถนนแจ"งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด�วน 1206 / โทรศัพท� 0 2502 6670-80 ต�อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย�รับเรื่องร"องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร*ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร*ม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร�ม เป7นไปตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน))  

 
หมายเหตุ - 

ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป.นอันตรายต�อสุขภาพ  
หน�วยงานกลางเจ&าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให)บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท)องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน
หน�วยเดียว) 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 
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หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให&อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข&อง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
  
2)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป7นอันตรายต�อสุขภาพ 
พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
พ้ืนท่ีให&บริการ: ท)องถ่ิน 
กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข&อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีน)อยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออ&างอิงของคู�มือประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป.นอันตรายต�อสุขภาพ องค�การบริหารส�วนตําบลพระ
เสาร� สําเนาคู�มือประชาชน 03/09/2015 13:47 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข)อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 


