
คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท ี่เป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลสระสี่มมุ อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลสระส่ีมมุอําเภอกําแพงแสนจงัหวดันครปฐม 
3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือท ี่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพ.ศ. 2545 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ท ี่ให้บริการ : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30วนั 
9. ข้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยท ี่สุด 0  
10. ชื่ออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
11. ช่องทางการให้บริการ   

1) สถานทีใ่ห้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ีมุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาท่ีท้องถ่ินเปิดให้บริการ) 
 
 
 



12. หลักเกณฑ์ วธิ ีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
    1. หลักเกณฑ์วธิ ีการ  
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้) ต้องย่ืนขอ
อนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
    2. เงื่อนไขในการยื่นคาํขอ  (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่ร ับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา
ขอให้แก้ไข/เพิม่เตมิเพ่ือ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัทําบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง
นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
 

แก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิม่เตมิ
ให้ครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถงึเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสทิธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก
ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด
หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สทิธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

สํานกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี
ข้อกําหนดของท้องถ่ิน)  
 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไมชํ่าระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ  สาํหรับยื่นเพ ิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

1) 

สําเนาเอกสาร

สิทธ์ิหรือสัญญา

เช่าหรือสิทธิอ่ืน

ใดตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์สถานท่ี

ท่ีใช้ประกอบ

กิจการในแต่ละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

2) 

หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคารท่ีแสดงว่า

อาคารดังกล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนุญาต

ได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเช่น

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดินเรือในน่านนํา้

ไทยพ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

4) 
เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

กิจการท่ี

กฎหมาย

กําหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบเช่น

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมินผล

กระทบต่อ

สุขภาพ (HIA) 

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด

คุณภาพด้าน

ส่ิงแวดล้อม (ใน

แต่ละประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลักฐาน

แสดงว่าผ่านการ

อบรมเร่ือง

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณีย่ืนขอ

อนุญาตกิจการท่ี

เก่ียวข้องกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

 



16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท ี่เป็นอ ันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คดิตามประเภทและขนาดของกจิการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหต  ุ(ระบุตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของสว่นราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลสระสี่มมุ 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.sasimum.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (034-962693 ) โทรสาร (034-962693-603) 
3. ทางไปรษณีย์ ( หมู่ 6 บ้านเสืออีด่าง, ถนนดอนเตาอิฐ- เกาะไผ่เถ่ือน ,ตําบลสระส่ีมุม อําเภอกําแพงแสน
จังหวดันครปฐม 73140 
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
 
 
 

 
 

 


