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คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิ จการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4374 6080
โดยตามหลักการปฏิ บตั ิ นนั้ สถานประกอบกิ จการใดตัง้ อยู่ในเขตท้องถิ่ นใดให้ยืน่ คาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่ น
นัน้ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่นให้ เป็ นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้ องถิ่นนัน)
้ ต้ องยื่น
ขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมาย
กาหนด พร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาตตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น ณ กลุม่ /กอง/ฝ่ าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
(แต่ละประเภทกิจการ) พร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกาหนด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของคา
ขอ และความครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่
แจ้ งต่อผู้ยื่นคาขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้ จดั ทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยให้ เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอ
ลงนามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 นาที

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาให้ บริการ ส่วนงาน/
อาเภอเมืองมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ ระบุไปตาม
จังหวัดมหาสารคาม
บริบทของท้ องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000 )
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาให้ บริการ ส่วนงาน/
อาเภอเมืองมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ ระบุไปตาม
จังหวัดมหาสารคาม
บริบทของท้ องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ ไขคาขอ
หรื อไม่สง่ เอกสารเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วน
ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้ เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคาขอและ
เอกสาร พร้ อมแจ้ งเป็ นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้ วย และแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไขด้ าน
สุขลักษณะ

-

การแจ้ งคาสัง่ ออกใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาตแก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หาก
พ้ นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้ ตวั

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
20 วัน

8 วัน

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาให้ บริการ ส่วนงาน/
อาเภอเมืองมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัดมหาสารคาม
ให้ ระบุไปตามบริ บทของท้ องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสารถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่
2)พ.ศ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาให้ บริการ ส่วนงาน/
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาสารคาม
ให้ ระบุไปตามบริ บทของท้ องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ไม่
อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมี
คาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายใน 30 วัน นับ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบ พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสัง่
อนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกาหนด (ตามประเภทกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกาหนด
ของท้ องถิ่น)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
แต่วนั ที่เอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน
ให้ แจ้ งการขยายเวลาให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา
แล้ วเสร็จ พร้ อมสาเนาแจ้ งสานัก
ก.พ.ร. ทราบ)

1 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาให้ บริการ ส่วนงาน/
อาเภอเมืองมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัดมหาสารคาม
ให้ ระบุไปตามบริ บทของท้ องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่
กาหนด จะต้ องเสียค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
1)
2)
3)
4)
5)

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

0
0
1

ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มี การมอบอานาจ)
หลักฐานที่แสดงการเป็ นผู้มี อานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล

1
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร หน่ วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
สาเนา
1
ฉบับ
1
ฉบับ
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้ องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้ องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้ องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
สาเนาเอกสารสิทธิ์ หรื อสัญญาเช่า หรื อสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายในการใช้ ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ ประกอบ
กิจการในแต่ละประเภทกิจการ

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
อาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได้

0

1

ฉบับ

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องในแต่ละ
ประเภทกิจการ เช่น 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. การเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2546
เป็ นต้ น
เอกสารหรื อหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ มี การประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัดคุณภาพด้ านสิ่งแวดล้ อม (ในแต่ละประเภท กิจการที่กาหนด)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
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ที่

6)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
ผู้ออกเอกสาร

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่ อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
อาหาร)

1

0

หน่ วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ในแต่ละประเภทกิจการ)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาท
ต่ อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4374 6080
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)
19. หมายเหตุวันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง
มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม สถ.มท.
-

