
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่ให้บรกิาร : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนดไว้ในข้อบัญญัติต าบลใหเ้ป็นกิจการที่ตอ้งควบคุมในเขตพื้นที่ต าบลบุ่งคล้านั้น) ต้องยื่นขอ

อนุญาตตอ่เจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 

พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ แผนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผูป้ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐาน ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 (4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสว่น 

    ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลา ตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ตามที่ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแลว้ และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บรกิาร 

(หมายเหตุ: (ปรับขยายเวลาบริการ  ช่วงพักเที่ยง  

 เวลา 12.00 – 13.00 น.))  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   เลขที่ 9 หมูท่ี่ 8  

บ้านโนนหัวนา  ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ  36000 

โทรศัพท์  044-871161  กด 3  โทรสาร 044-871060 

/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูข้อรบัใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบ  

  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 (แตล่ะประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ: -)  

 

20 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ  

   และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

3.กรณีไม่ถูกต้องหรอื 

  ไม่ครบถ้วนเจ้าหนา้ที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม 

  เพื่อด าเนินการ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 

 ให้จดัท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

โดยใหเ้จ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

(หมายเหตุ: (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรอื 

ไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

ในแบบบันทึกความบกพร่อง 

ให้เจ้าหน้าที่สง่คนืค าขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน 

และแจง้สทิธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.  

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539))  

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) -เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้อง 

ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ(9 วัน)  

1.เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณา 

2.ออกใบอนุญาต(กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

( 4 วัน)                     (หมายเหตุ: -)  

13 วัน - 

 

4) -การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาตใหม้ีหนังสือแจง้การอนุญาต 

      แก่ผูข้ออนุญาตทราบ  เพื่อมารับใบอนุญาต 

       ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด   หากพ้นก าหนด   

       ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  เว้นแต่จะมีเหตุ 

       หรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตให้แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต 

       ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

      (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 

      พร้อมแจ้งสทิธิในการอุทธรณ์ 

     (หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ 

     ออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้   

     ภายใน 30 วันนับแตว่ันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน   

     ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผูข้ออนุญาตทราบทุก 7 วัน 

    จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จส าเนาแจ้งสนง.ก.พ.ร. 

    ทราบ))  

15 วัน - 

 

5) -ช าระค่าธรรมเนียม(กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 

และระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีขอ้ก าหนดของท้องถิ่น)  

(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 20  

1 วัน - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ)) 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ – 

 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ – 

 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  ตามที่อบต.บุ่งคล้า

ประกาศก าหนด) 

 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ  (ในกรณ ีที่มีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่ อบต.บุ่งคล้าประกาศก าหนด) 

 

- 

5) 

 

หลักฐานที่แสดง การเป็นผู้มีอ านาจลงนาม แทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่อบต.บุ่งคล้า

ประกาศก าหนด) 

6) 

 

ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรอื สิทธิอื่นใด ตาม

กฎหมาย ในการใช้ประโยชน์ สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการ 

ในแต่ละประเภทกิจการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่อบต.บุ่งคล้า

ประกาศก าหนด) 

- 

7) 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่แสดงว่า อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ 

ขออนุญาตได้ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่อบต.บุ่งคล้า

ประกาศก าหนด) 

- 

8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละ

ประเภทกิจการ  เช่นใบอนุญาต ตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 

2535   พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม

พ.ศ. 2547  พ.ร.บ. การเดินเรอืในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่ อบต.บุ่งคล้า

ประกาศก าหนด) 

- 

9) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มี - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 การประเมินผลกระทบเช่น  รายงาน การวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน การประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ (HIA) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีอบต.บุ่งคลา้ประกาศ

ก าหนด) 

10) 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท

กิจการที่ก าหนด 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่ อบต.บุ่งคล้า

ประกาศก าหนด) 

- 

11) 

 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐาน แสดงว่า ผ่านการอบรม เรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร (กรณยีื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้อง กับ

อาหาร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่อบต.บุ่งคล้า 

ประกาศก าหนด) 

- 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี  

(คดิตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

(หมายเหตุ: -)  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ช่องทางการร้องเรียน ด้วยตนเอง    

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   เลขที่ 9 หมูท่ี่ 8 บ้านโนนหัวนา    ต าบลบุ่งคล้า   

อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ  36000    

หมายเลขโทรศัพท์ 044-871161 กด 3     โทรสาร 044-871060 

(หมายเหตุ: -)  

2) 2) ช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ   

1.ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า     

  อ าเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ       

  หมายเลขโทรศัพท์ 044-871161 กด 3     โทรสาร 044-871060  

2.ศูนย์ด ารงธรรมต าบลบุ่งคล้า (ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า) 

3.ตู้รับฟังความคิดเห็น  (ตั้งอยู่ หน้าส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า)  

4.เว็บไซต์  www.abt.bungkla.go.th 

(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

- 

หมายเหตุ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงาน: (ใส่ช่ือกระบวนงาน) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: (ชื่อหน่วยงานผูร้ับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, 

Department, Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมู่ของงานบรกิาร: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: (ใส่ช่ือ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ) 

พื้นที่ให้บรกิาร: (ใส่พื้นที่ให้บริการ) 

 

 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  

 จ านวนค าขอที่นอ้ยที่สุด  

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: 

 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


