
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการที+เป็นอันตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ (ตามที+องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+น
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ+นใหเ้ป็นกจิการที+ตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถิ+นนั3น) ตอ้งยื+นขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ+นหรอื
พนักงานเจา้หนา้ที+ที+รับผดิชอบโดยยื+นคาํขอตามแบบฟอรม์ที+กฎหมายกําหนดพรอ้มทั3งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ขอ้กําหนดของทอ้งถิ+นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที+รับผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
 2. เงื+อนไขในการยื+นคําขอ (ตามที+ระบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น) 
 
 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื+นเอกสารที+ถกูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื+นที+เกี+ยวขอ้งตามประเภทกจิการที+ขออนุญาต 
 
(3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 
 
หมายเหต:ุ ขั 3นตอนการดาํเนนิงานตามคูม่อืจะเริ+มนับระยะเวลาตั 3งแตเ่จา้หนา้ที+ไดร้ับเอกสารครบถว้นตามที+ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองสาธารณสขุและสิ+งแวดลอ้ม เทศบาลตําบลลํานารายณ์/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 22 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยื+นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที+เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทกจิการ) พรอ้มหลกัฐานที+
ทอ้งถิ+นกําหนด 
 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที+ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทันท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ที+แจง้ตอ่ผูย้ื+นคําขอใหแ้กไ้ข/
เพิ+มเตมิเพื+อดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนั3น
ใหจ้ดัทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยื+นเพิ+มเตมิภายในระยะเวลาที+กําหนดโดยใหเ้จา้หนา้ที+และผูย้ื+น
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั3นดว้ย 

45 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

 
 
(หมายเหต:ุ (หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ+มเตมิใหค้รบถว้นตามที+กําหนดในแบบบนัทกึความ
บกพรอ่งใหเ้จา้หนา้ที+สง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที+ตรวจสถานที+ดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรงุ
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
 
(หมายเหต:ุ (. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัที+เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที+ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

14 วนัทําการ เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสั+งออกใบอนุญาต/คําสั+งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพื+อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที+ทอ้งถิ+นกําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสั+งไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการที+เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) แกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีที+เจา้พนักงานทอ้งถิ+นไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั+งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัที+เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
สาํเนาแจง้สาํนักก.พ.ร. ทราบ)))  

5 วนัทําการ เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคีําสั+งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลา
ที+ทอ้งถิ+นกําหนด (ตามประเภทกจิการที+เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
ที+มขีอ้กําหนดของทอ้งถิ+น)  
 
 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชํ่าระตามระยะเวลาที+กําหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิ+มขึ3นอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที+คา้งชาํระ)))  

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที�มกีารมอบอาํนาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หลกัฐานที�แสดงการเป็นผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสทิธิ7หรอืสญัญาเชา่หรอืสทิธอิ ื�นใดตามกฎหมายใน
การใชป้ระโยชนส์ถานที�ท ี�ใชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารที�
แสดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามที�ขอ
อนุญาตได ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิการเชน่ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดนิเรอืในนา่นนํ 2าไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานเฉพาะกจิการที�กฎหมายกําหนดใหม้กีาร
ประเมนิผลกระทบเชน่รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นสิ�งแวดลอ้ม (ในแตล่ะประเภทกจิการ
ที�กําหนด) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
11) 

 
ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเรื�อง
สขุาภบิาลอาหาร (กรณียื�นขออนุญาตกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบั
อาหาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพฉบบัละไม่เกนิ 10,000 บาทต่อปี (คดิตามประเภทและ
ขนาดของกจิการ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลลํานารายณ์ โทรศพัท ์0-3646-1758-9 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 3น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที+เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามยั 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที+ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ+น (กระบวนงานบรกิารที+เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ พ.ศ. 2550  
  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



2)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการที+เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 
2545  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั+วไป 

พื2นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ+น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี+ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที+มากที+สดุ 0 

 จํานวนคําขอที+นอ้ยที+สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที+เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 19/07/2558 16:03 
 
 

เอกสารฉบับนี3ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที+เผยแพร่คูม่อื: - 


