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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0

10.ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทต.กกกุง วรรณกร สําเนา
คู่มือประชาชน 22/07/2015 22:30

11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สํานักงานเทศบาลตําบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-4361-1055
website: www.kokkung.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ)
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2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการส่วน

ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน....
หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13.ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อม
หลักฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด

15 นาที เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคํา
ขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือ
ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

-

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

20 วัน เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

-
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4)

- การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําส่ังไม่
อนุญาต

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นกําหนด หาก
พ้นกําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร

2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

8 วัน เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

-

5)

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ัง
อนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ท้องถิ่นกําหนด (ตามประเภทกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกําหนด
ของท้องถิ่น)

1 วัน เทศบาลตําบลกก
กุง อําเภอเมือง
สรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14.งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ -
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ท่ี
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

3)

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐาน
อื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

4)

ใบมอบอํานาจ (ในกรณี
ท่ีมีการมอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐาน
อื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

5)

หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐาน
อื่นๆ ตามท่ี
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช่า หรือ
สิทธิอ่ืนใด ตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
ประกาศ
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ท่ี
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ

กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

2)

หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารท่ี
แสดงว่าอาคารดังกล่าว
สามารถใช้ประกอบ
กิจการตามท่ีขอ
อนุญาตได้

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

3)

สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในแต่ละประเภท
กิจการ เช่น ใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.
ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
การเดินเรือในน่านน้ํา
ไทย พ.ศ. 2546 เป็น
ต้น

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

4)

เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายกําหนดให้มี
การประเมินผลกระทบ
เช่น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
(HIA)

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

5)
ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
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ท่ี
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประเภทกิจการท่ี
กําหนด)

ส่วนท้องถ่ิน
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

6)

ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
ประกาศ
กําหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ)

16.ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิด

ตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเทศบาลตําบลกกกุง หมู่ที่

1 ตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220 โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-4361-1055
หมายเหตุ -

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ป
ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ์ 25/07/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมือง

สรวง จังหวัดร้อยเอ็ด สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -


