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การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

 

คูมือสําหรับประชาชน  
ตาม พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 
 

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ฉบบัยกเลิกขอสาํเนาเอกสาร 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 
 

 

 

ชองทางการใหบริการ 
  
 สถานท่ีใหบริการ  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
  เบอรโทรศัพท 0 4400 9825   
            โทรสาร 0 4408 1259 
           เว็บไซต : www.kudjok.go.th 

 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ  
 
 เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                                  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 หลักเกณฑ วิธีการ  
   .ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ิน
นั้น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ิน  

 เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

     (2) ใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

     (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ    
 หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน
ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลว
เสร็จ 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ          การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

http://www.kudjok.go.th/
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ข้ันตอน ระยะเวลา  
ระยะเวลาดําเนินการรวม   29  วัน 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     (แตละประเภทกิจการ) 

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

15 นาที  

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ     หากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง - 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

-กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต                                    -

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วัน - 

4) 

การแจงคําสั่ง

ออก

ใบอนุญาต/

คําสั่งไม

อนุญาต 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ เพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด หาก

พนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมี

เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขอ

อนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

7 วัน - 

5) 

ชําระ

คาธรรมเนียม 

(กรณีมีคําสั่ง

อนุญาต) 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 

    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา

และระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด (ตามประเภทกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีมีขอกําหนดของทองถ่ิน)  

1 วัน - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน 1 0 ฉบับ  

2) ทะเบียนบาน 1 0 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 0 ฉบับ  

4) 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

1 0 ฉบับ  

5) 
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

1 0 ฉบับ  

 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเชา หรือ

สิทธิอ่ืนใด ตามกฎหมายในการใช

ประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการใน

แตละประเภทกิจการ 

0 1 ฉบับ  

2) 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารท่ีแสดงวาอาคาร

ดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ี

ขออนุญาตได 

0 1 ฉบับ  

3) 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของในแตละประเภทกิจการ เชน 

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. การ

เดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2546 เปนตน 

0 1 ฉบับ  

4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ี

กฎหมายกําหนดใหมีการประเมินผล

0 1 ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กระทบ เชน รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) 

5) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 

(ในแตละประเภทกิจการท่ีกําหนด) 

1 1 ฉบับ  

6) 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผาน

การอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่น

ขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร) 

1 0 ฉบับ  

 
หมายเหตุ –ไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน ตามประกาศองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ณ วันท่ี 22 เมษายน 2563 เรื่อง  ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพ่ือการติดตอทําธุรกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

 
คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป      

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

หมายเหตุ – 
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ชองทางการรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน  /แนะน าบริการ  
1) 1.ทางไปรษณีย  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 57/1 หมูท่ี 9 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ             
จังหวัดนครราชสีมา 30120 
2. ทางอินเทอรเน็ต เว็ปไซค Uhttp://www.kudjok.go.th/ 

3. ทางโทรศัพท :0 4400 9825 โทรสาร: 0 4408 1259  
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

2) ศูนยดํารงธรรมจังหวัด,ศูนยดํารงธรรมอําเภอ หรือสายดวน 1567 
 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ  ) :เลขท่ี 1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต 

กทม . 10300)) 
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
 
 
 
 

http://www.kudjok.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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แบบ อภ.๔ 
คําขอเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่หรอืเครื่องจักร ของกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

เขียนที…่…………………………………………………………….. 
วันที…่………….…เดือน……………………………………………....พ.ศ….…………….. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                    เปนบุคคลธรรมดา อายุ………..........…..ป สัญชาต…ิ……………………. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่                                                              อยูบานเลขที…่………..……….… 
หมูที…่…………………………ตรอก/ซอก………………..ถนน……………………………..………..ตําบล/แขวง..………………….………………….... 
อําเภอ/เขต………………………………………………..จังหวัด………………………โทรศัพท……………..............โทรสาร…………..……………… 
                  เปนนิติบุคคลประเภท………….…………..………………………………จดทะเบียนเมือ่…………..………………………………… 
มีสํานกังานอยูที…่……………..หมูที…่………………….ตรอก/ซอย………………………………………..….ถนน………………………………………. 
ตําบล/แขวง…………….…………………….อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………………………………………… 
โทรศัพท………………..................โทรสาร………………………………ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูอนุญาตมีดังนี ้

1. (นาย/นาง/นางสาว)..……………………………………อยูบานเลขที…่…..…….หมูที…่……….ตรอก/ซอย……………………………. 
ถนน…………..…………..ตําบล/แขวง………………….………………….อําเภอ/เขต……………….………..…….จังหวัด…………………………….. 
โทรศัพท……………………….โทรสาร…………………………………… 
      ๒.  (นาย/นาง/นางสาว)………………….………….…........อยูบานเลขที…่…..…หมูที…่….……….ตรอก/ซอย……………………………. 
ถนน…………….…………..ตําบลแขวง………………………………….อําเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด…………………………….. 
โทรศัพท………………………โทรสาร……………………………………. 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกจิการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยกิจการที่เปนอนัตายตอสุขภาพแลว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ใบอนุญาตเลมที…่………เลขที…่…….ป……….………….ออกวนัที…่……………เดือน…………………………………………..พ.ศ………………….………….… 
๒. ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………….ประกอบกจิการ…………………………………………..…………………………… 

ซ่ึงเปนกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพประเภท…………..……………………….………………................…….ลําดับที…่…………………………………….……...……กําลัง
เครื่องจักร……………….…….…แรงมา )กรณทีีเ่ปนกจิการทีเ่กี่ยวกับการบรกิาร ใหระบุจํานวนหอง……………………………………….….…..……หอง หรอืจํานวนที่
นั่ง………………………ที่นั่ง กรณทีี่เปนกิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตยใหระบุจํานวนกี่ตัว………………....ตัว (จํานวนคนงาน …………….คน 

๓. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที…่……………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………………………แขวง……………….…………….
เขต……………………………องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก โทรศัพท…………………………………….โทรสาร………………...………………………. 

อาคารประกอบมีเนื้อที…่..…………ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)มีเนื้อที…่….….……ตารางเมตร 
ที่ดินบรเิวณสถานประกอบการเปนของ……………………………………………………อาคารประกอบเปนของ………………………………………………………….. 
อาคารประกอบการ       มอียูเดิม       กอสรางใหม ลักษณะอาคารประกอบการ………………………..(เปนไม หรือหองแถว ตกึแถว 
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท………………………………………………………………………………….…………………….สถาน
ประกอบการอยูใกลเคียงกับ…………………………………...การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ       มี       ไมมี   
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานเหนือ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              ดานใต………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                              ดานตะวันออก………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              ดานตะวันตก……………………………………………………………………………………………………………………………………          
 

๔. ทํางานปกติตั้งแตเวลา………………………………….น. จนถึงเวลา……………………………..น. รวมวนัละ…………………ชั่วโมง………………………. 
วันหยุดประจําสัปดาห……………………………………………………………………. 

๕. ขาพเจาขอย่ืนคําขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกจิการที ่
เปนอนัตรายตอสุขภาพตอเจาพนกังานทองถิ่น ดังตอไปนี ้
            ๕ .๑ เพ่ิมหรอืลดพ้ืนที่ประกอบกจิการ  
                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               ๕ .๒ เปล่ียนแปลงขนาดของกจิการ (กําลังเครื่องจกัร/หอง/ทีน่ั่ง/ตัว) 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
 
  ๕ .๓ เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต  
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
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-๒- 
 ๕ .๔ เปล่ียนแปลงรายการอื่น  
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๖ . หลักฐานทีน่ํามาประกอบพิจารณาดังนี ้
                  ๖ .๑ ใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
                  ๖ .๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกจิการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนญุาต) 
                       ๖ .๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
                  ๖ .๔ สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ  
                  ๖ .๕ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  
                               (กรณีผูรับใบอนญุาตเปนนิติบุคคล) 
                       ๖ .๖ หลักฐานการแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกจิการนัน้ได โดยถกูตองตาม  
                        กฎหมายวาดวยเรื่องการควบคุมอาคาร 
                  ๖ .๗ หนังสือยินย อมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูรับใบอนญุาตไมมกีรรมสิทธิ์ในอาคาร 
                        ที่ใชเปนสถานประกอบการ) 
                      ๖ .๘ หนังสือมอบอํานาจที่ถกูตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผู  
                         รับมอบอํานาจ (กรณเีจาไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 
                      ๖ .๙ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  
                    ๖ .๑๐ อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทกุประการ 
                                                     
                                                             (ลงชื่อ)………………………………………………………………………..……………………ผูรบัใบอนุญาต 
                                                                            (……………………………………………………………………..……………)                                         
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ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 
 

• ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

• หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

• ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

• หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

• กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
2.กฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2545 
3.ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2561 

 

• ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

• พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

• กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ     วัน  

• ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
• ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  อบต.กุดจอก 

อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 10:16 

 

 

 

 

 

 

 


