
คู่มือส ำหรับประชำชน:กำรขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

.......................................................................................................................................................................... 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
๑.  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ 
(ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน...ระบุ...วัน ก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ(ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
๒.  เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (๑) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
 (๒) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการท่ีขอ
อนุญาต 
 (๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 (๔) ...ระบุเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร  
สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหนอง 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทาง
ราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

 
      



-๒- 
ขั้นตอน ระยะเวลำ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนผัง ขั้นตอน กำรขอ/ต่อใบอนุญำต 

ระยะเวลำให้บริกำร 

กรอกแบบค าร้องขอ/ต่อใบอนุญาตพร้อม

เอกสารประกอบตามแบบฟอร์มของ อบต.และ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร(ไม่เกิน ๑๐ นาที) 

 

ตรวจสถานประกอบการ 

(ไม่เกิน  ๑๐ วัน) 

 

ช าระเงินค่าใบอนุญาต

(ไม่เกิน ๕ นาที) 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก

ใบอนุญาต(ไม่เกิน ๕ นาที) 

 

 

 

 



-๓- 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑  ฉบับ  
๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑  ฉบับ  
๓ หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
ส าเนา  ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๔ ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง  ๑  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๕ หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง  ๑  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๖ ส าเนาเอกสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง  -  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๗ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีแสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได้ 
ฉบับจริง  -  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 



-๔- 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
๘ ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
๒๕๔๖ เป็นต้น 
ฉบับจริง  -  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๙ เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผล
กระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ELA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง  -  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๑๐ ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการท่ีก าหนด) 
ฉบับจริง  -  ฉบับ 
ส าเนา     ๑  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

๑๑ ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร) 
ฉบับจริง  ๑  ฉบับ 
ส าเนา     -  ฉบับ 
หมำยเหตุ: เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 
-เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



-๕- 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
     -องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
     โทร. ๐๔๓-๒๗๔๘๖๓ 
 
กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
     ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆละไม่เกิน ๑๕ วัน และให้แจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
     ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก ๗ วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

     เขียนท่ี ……………………………………  
     วันท่ี …… เดือน……………พ.ศ………. 

 
๑. ข้าพเจ้า ………………………………………..………………....อายุ………….… ปี สัญชาติ ………………….…..... 

โดย................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคค ลปรากฏ             
ตาม...................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี ……………....…. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ………………..……..………. ถนน ……………………….….………. 
แขวง/ต าบล ………………..…………….…. เขต/อ าเภอ …………………….…………… จังหวัด …………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ …………………….................................................  ผู้ขออนุญาต 

๒.  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับ......................................................................... 
ล าดับท่ี..............  ประเภท.................................  มีคนงาน.................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด.................แรงม้า  

๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้  
  ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ  ระบุ...............) 
  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่.................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
  ใบมอบอ านาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  คือ 
  ๑)......................................................................... 
  ๒)......................................................................... 

 ๔.  ........................................................................................................................................................
 ๕.  ........................................................................................................................................................
  

     (ลงช่ือ)  ......................................................  ผู้ขออนุญาต 
      (.......................................................) 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

ค าขอเลขท่ี........./ ........... 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 
 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงช่ือ)  ……………….……..…..………………….  ผู้ขอรับใบอนุญาต  
(…………………..…………………………)  
 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  

( )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้  …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………………………..…………….……………………..………..……  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ)  …………………………………….……….  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(…………………….………..……..……..)  

     ต าแหน่ง ………………………………………..  
                   วันท่ี…../………/…….. 

 

 

 

 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน  
( )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
( )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

(ลงช่ือ) ……………..…………………………….  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
      (………………………………............)  
                           ต าแหน่ง ………………………………………………  
                                    วันท่ี…..….../………..……/…….…...  



ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไม่ครบ  คือ 

           ๑)................................................................ 

           ๒)................................................................ 

           ๓)............................................................... 

 

(ลงช่ือ)  ……………….……..…..…………….…….   
(…………………..…………………………) 

       ต าแหน่ง........................................................ 
  
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไม่ครบ  คือ 

           ๑)................................................................ 

           ๒)................................................................ 

           ๓)............................................................... 

ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.......วันนับต้ังแต่วันนี้

เป็นต้นไป 

 

(ลงช่ือ)  ……………….……..…..…………….…….   
(…………………..…………………………) 

       ต าแหน่ง........................................................ 
 
 


