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คู่มือสำหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1.สำนักงานปลัด วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
                โทร : 074 829 835 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
                โทรสาร : 074 829 835 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
หลักเกณฑ ์
     ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ  
 

เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
       (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
       (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
       (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
       (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) 
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด (ระยะเวลา 15  นาที) 

สำนักงานปลัด 
 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม 
เพ่ือดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(ระยะเวลา  1  ชั่วโมง) 
 

สำนักงานปลัด 
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ขั้นตอนการลงทะเบียน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  (ระยะเวลา  20  วัน) 

สำนักงานปลัด 
 

4.การแจ ้งคำส ั ่ งออกใบอน ุญาต /คำส ั ่ ง ไม ่อน ุญาต 
           1. กรณีอนุญาต    มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ ่นกำหนดหากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว ้นแต่จะมีเหตุหร ือข ้อแก้ต ัวอ ันสมควร 
           2. กรณีไม่อนุญาต  แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที ่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ ์(ระยะเวลา 8 วัน) 

สำนักงานปลัด 
 

5.ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต)  แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกำหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่น) (ระยะเวลา 1 วัน) 
 

สำนักงานปลัด 
 

ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ จำนวนเอกสาร 

1.บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

3.หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

4.ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 1 ฉบับ 

5.หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน 
นิติบุคคลพร้อมสำเนา 

1 ฉบับ 

เอกสารอ่ืนๆสำหรับยื่นเพิ่มเติม จำนวนเอกสาร 

1.สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภทกิจการ 

1 ฉบับ 

2.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

1 ฉบับ 
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เอกสารอ่ืนๆสำหรับยื่นเพิ่มเติม จำนวนเอกสาร 

3.สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงาน       
พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522      
พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำ
ไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

1 ฉบับ 

4.เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมาย
กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

1 ฉบับ 

5.ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการที่กำหนด) พร้อมสำเนา 

1 ฉบับ 

6.ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

1 ฉบับ 

หมายเหตุ : (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
 

ค่าธรรมเนียม 
             อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น) 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง  โทร./โทรสาร.074 829 835  
หรือเว็ปไซด์ http://www.chamung.go.th 
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แบบคำขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
 

ประกอบกิจการ......................................................................... 
 
 

         
 
เขียนที่ …………………………….……………..………….. 

      วันที่ ………. เดือน……………..………………..พ.ศ……………… 
 

1. ข้าพเจ้า ………………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
โดย............................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
ที่อยู่เลขที่ ……………. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………….…………. ถนน …………….………………….. 
แขวง/ตำบล …………………..………. เขต/อำเภอ …………………..…………… จังหวัด.....................………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………..…………...ผู้ขออนุญาต 
  

2. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
สำเนาบัตรประจำตัว  ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
/อื่นๆ ระบุ......................................................... ) 

      สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  (อ.1) 
                       ใบรับรองการปลูกสร้างอาคารก่อน พรบ.ควบคุมอาคารบังคับใช้  (ก่อน 17 ก.พ. 60) 
                       หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตาม 
                       กฎหมายอื่นที่จำเป็น 
                ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                       หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
                       เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด  คือ 
   1  .…………………………………………………………………………………… 
   2  ……………………………………………………………………………………. 
  ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

     ( ลงชื่อ ) ……………………………..…………………. ผูข้ออนุญาต 
      ( ……………………………………..…………. ) 

 

ค ำขอเลขที่............../.................... 
          (เจำ้หนำ้ที่กรอก) 


