
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ[N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ (ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้) ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื

พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่) 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 (2) แนบส าเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์ 

 (4) ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด

ไวใ้นขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 30 วัน นับแตว่นัทีเ่อกสารครบถว้น 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสงู  
จังหวดันครราชสมีา หมู่ที ่2 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสงู  
จังหวดันครราชสมีา 30160 โทร 0 4491 3215-6 

www.donchompoo.go.th  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (ไมม่พัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทของกจิการ) พรอ้มหลักฐาน

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนชมพู))  

15 ชัว่โมง จดุรับค าขอ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอให ้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้น

ขณะนัน้ ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ (หากผูข้อใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539))))  

1 ชัว่โมง จดุรับค าขอ 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะน าให ้

ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2557))))  

20 วนั จดุรับค าขอ 

 

4) การพจิารณา 
การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแก ่  ผูข้ออนุญาตทราบเพือ่มา

รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด หากพน้ก าหนด
ถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั

สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจง้ค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย

ตอ่สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) แกผู่ข้ออนุญาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กี
ไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วนั และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ทัง้นีห้ากเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอ
ทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้
เสร็จ พรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้))  

8 วนั จดุรับค าขอ 
 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 

    ผูข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาที่
ทอ้งถิน่ก าหนดพรอ้มรับใบอนุญาต  

(หมายเหต:ุ (กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)))  

1 วนั จดุรับค าขอ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แสดงบตัรและเชือ่มโยงจากฐานขอ้มลูของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เชือ่มโยงจากฐานขอ้มลูของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((ถา้ม)ี เชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ) 

กระทรวงพาณชิย ์



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจใหท้ าการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ ฉบบัจรงิ 

1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีไ่มไ่ดม้ายืน่ค าขอดว้ยตวัเอง ใหย้ืน่พรอ้มแสดงบัตร

ประชาชนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ) 

- 

5) 
 

แบบรายการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีผู่ข้ออนุญาต
จะตอ้งด าเนนิการ กอ่นการพจิารณาออกใบอนุญาต ตาม

เอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เอกสารตามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรือ่ง ก าหนดประเภทหรอืขนาดของกจิการ และหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ

เงือ่นไข 
ทีผู่ข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนนิการกอ่นการพจิารณาออกใบอนุญาต 

พ.ศ. 2561 (กรณีเป็นประเภทกจิการตามทีป่ระกาศกระทรวงฯ ก าหนด)) 

- 

6) 
 

แบบสรุปผลการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการรบัฟงั

ความคดิเห็นของประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เอกสารตามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรือ่ง ก าหนดประเภทหรอืขนาดของกจิการ และหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ

เงือ่นไข 
ทีผู่ข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนนิการกอ่นการพจิารณาออกใบอนุญาต 

พ.ศ. 2561 (กรณีเป็นประเภทกจิการตามทีป่ระกาศกระทรวงฯ ก าหนด) 
) 

- 

7) 

 

ส าเนาเอกสารสทิธิ ์หรอืสญัญาเชา่ หรอืสทิธอิ ืน่ใด ตามกฎหมาย

ในการใชป้ระโยชนส์ถานทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ

ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารทีแ่สดงวา่
อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามทีข่ออนุญาตได ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(- เชือ่มโยงจากฐานขอ้มลูของภาครัฐ 
- กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็น

เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

กระทรวงมหาดไทย 

9) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิการ เชน่ ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 

ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 

การเดนิเรอืในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เชือ่มโยงจากฐานขอ้มลูของภาครัฐ 

- กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็น
เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

10) 

 

เอกสารหรอืหลกัฐานเฉพาะกจิการทีก่ฎหมายก าหนดใหม้กีาร

ประเมนิผลกระทบ เช่น รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

11) 

 

ผลการตรวจวดัคณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม (ในแตล่ะประเภทกจิการ

ทีก่ าหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

12) 
 

แผนผงัพืน้ทีข่องสถานประกอบกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

13) 

 

แผนภูมกิารผลติ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

14) 

 

แผนการป้องกนัมลพษิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

15) 

 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเรือ่ง

สขุาภบิาลอาหาร (กรณียืน่ขออนุญาตกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อาหาร) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ

ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

16) 

 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ ๆตามทีท่อ้งถิน่ก าหนดในขอ้บญัญตั ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนดในขอ้บัญญัติ

ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ ฉบบัละไมเ่กนิ 15,000 บาทตอ่ปี (คิดตามประ เภทและ

ขนาดของกจิการ) (ระบุตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 

 
1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร

ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วนั และใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับ

แตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 1. ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึ
เหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มส าเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 18/09/2562 

http://www.info.go.th/

