
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 
1.  ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     2. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 
     3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
     4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
     5. กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 
     6. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 
      7.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  
11. ช่องทางการให้บริการ 
          สถานที่ให้บริการ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
          ระยะเวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) (ระบุตามวันเวลาท่ีท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อม
ท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
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 2. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
    (2) แนบส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
          หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

ท่ี ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
ของกิจการ) พร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที 
 

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ 

 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ด้วย 
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ 

หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค า
ขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
2539)) 
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ท่ี ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ 

กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2557)) 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/
ค าส่ังไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) 
แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน 
 

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ 

ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิน่ ไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าส่ัง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่
เกิน 15 วัน และ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จ ท้ังนี้หาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 
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ท่ี ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5) - 
 

    ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าส่ังอนุญาต) ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
พร้อมรับใบอนุญาต  

1 วัน 
 

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ 

กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงิน
ท่ีค้างช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

      15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม  

ท่ี รายการเอกสาร 
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
หรือสัญญาเช่า หรือ
สิทธิอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

2) หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการตามท่ี
ขออนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร 
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละ
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. การเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

4) เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายก าหนดให้มี
การประเมินผล
กระทบ เช่น รายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) 

 
- 

 
0 

 
1 

 
ฉบับ 

 
( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 

ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน

ส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการท่ี

ก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 

ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

6) ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

 



 -๖- 

ท่ี รายการเอกสาร 
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

๗) ในกรณีไม่มีสัญญา
เช่า ต้องมีหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
พร้อมแนบเอกสาร
ของเจ้าของบ้าน
ดังนี้  
๑.ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้ค า
ยินยอม/เจ้าของ
บ้าน 
๒. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้ให้ค ายินยอม /
เจ้าของบ้าน 

- 0 1 ฉบับ ให้แนบเอกสาร
ดังกล่าวพร้อมท้ัง
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
  15.1 ช่องทางการร้องเรียน งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
  หมายเหตุ ( เลขท่ี 168 ม. ๑๔ ต.วังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๕๐             
โทร ๐๔๔-๐๕๖๐๑๐ ต่อ ๔) 
  15.2 ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
  หมายเหตุ ( เลขท่ี 168 ม. ๑๔ ต.วังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๕๐ 
โทร. ๐๔๔-๐๕๖๐๑๐ ต่อ ๔) 

๑๘.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
-แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

19. หมายเหตุ :  
     การแจ้งผลการพิจารณา 
     19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  
     19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1  ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 
 
 



แบบ กอ.1 
 

แบบค
 าขอรับใบอนุญาต 

แบบค าขอรับใบอนญุาต 
 

เลขท่ีรับ……..../………. 
เขียนท่ี…………………………….......................................…........ 
วันท่ี…......…… เดือน…….…..........…………พ.ศ. ………..…....... 

 
ข้าพเจ้า…………………………..............……….......………..…..อายุ………...ปี สัญชาติ……...…….......... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................อยู่บ้านเลขท่ี…….….หมู่ท่ี….…...ตรอก/ซอย...................... 
ถนน….………...…ต าบล/แขวง………..…..……..…..อ าเภอ/เขต…..……...................จังหวัด…..…………….…................... 
 หมายเลขโทรศัพท์………………........…โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................................... 
 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อ 
( ) สถานท่ีจ าน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.................................................................................. 

โดยมีพื้นท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร 
( ) กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................................................................ 

........................................................................................................................................................... มีคนงาน

......................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด........................แรงม้า  
โดยมีพื้นท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร 

( ) กิจการตลาดท่ีมีการจ าหน่าย................................................................................................................ 
(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 

( ) กิจการจ าหน่ายสินค้าในท่ี/ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท...................................................... 
ณ บริเวณ.................................................โดยวิธีการ......................................................................... 

( ) กิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจประเภท 
( ) เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดท่ี............................................................................................... 
( ) เก็บขนก าจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ท่ี............................................................................... 
( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดท่ี................................................................................................ 
( ) เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดอยู่ท่ี........................................................................... 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 

1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว ..............................(ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  

3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
3.1.............................................................................................................................. 
3.2.............................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................... 
5)......................................................................................................................................................................... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  
(ลงช่ือ).............................................ผู้ขอใบอนุญาต 

(..................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี.้.................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
 (    ) เห็นสมควร ไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)..............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(....................................................) 

ต าแหน่ง............................................วันท่ี.........../............./............ 
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน / นายกฯ 
(นายศุภวัฒน์  ค าชมภู) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
วันที่................/....................../............. 

 



แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

  (5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
* กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 

(4)  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
    ออกใบอนุญาต 
 

(1) ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อม
หลักฐานตามท่ีระบุในคู่มือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักงานท้องถ่ิน มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ 

(4)  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
    มีค าสั่งไม่อนุญาต 
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 4) 
 

แนะน าต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วันท่ี
ได้รับค าขอ 
 

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

กรณีถูกต้องและครบถ้วน 1 กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะน้ัน    
ให้แจ้งเพื่อด าเนินการ 

กรณีทีไ่ม่อาจด าเนินการได้ใน
ขณะน้ัน ให้บันทึกความบกพร่อง

และเอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม  
ตามแบบ น.ส 3/1 

(ขยายได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน) 

ภายใน 30 วัน 2 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ด้านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุง 
ด้านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ 

แก้ไขค าขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว 

กรณีไม่แก้ไขค าขอ/ 
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3  
และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 

1 
หมายถึง ค าขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

2 หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับค าขอถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ 
ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คร้ังๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งน้ีหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าชา้ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกคร้ัง ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3 หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค าสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
4 หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสัง่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 
 


