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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อำนาจการอนุญาตหรือทีเ่ กี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ี ห้บริการ : ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย/ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จำนวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง โทร 0-7529-6585
หรือเว็บไซต์ https://www.aowtong.go.th
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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12. หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน่ คำขอและในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทัง้
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามประเภทกิจการทีข่ ออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
13. ขั้นตอนระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/
ให้บริการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1 ยื่นเอกสารเพื่อ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
15 นาที
งาน
ตรวจสอบ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
สาธารณสุข
อันตรายต่อสุขภาพตาม แบบ อภ.1
และ
พร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม
ลงทะเบียน รับคำขอรับใบอนุญาต
2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
1 ชั่วโมง
งาน
ของคําขอและความครบถ้วนของ
สาธารณสุข
เอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่
และ
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้
สิ่งแวดล้อม
ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดำเนินการ หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำ
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย

หมายเหตุ

ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามทีก่ ำหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่อง ให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคำขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
อุทธรณ์ตาม (พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3 การพิจารณา

4 การแจ้งผลการ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/
ให้บริการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
20 วัน
งาน
สุขลักษณะ กรณีถูกต้องตาม
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
และ
พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่
สิ่งแวดล้อม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/
คำสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งคำสั่งไม่
ออกใบอนุญาตประกอบแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
5 ชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่ง
อนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่มีข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

8 วัน

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1 วัน

กองคลัง

14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

หมายเหตุ

2. กฎหมายกำหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันทีเ่ อกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสำเนาแจ้ง สำนัก
ก.พ.ร. ทราบ
กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้าง
ชำระ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

1
2
3
4

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน จำนวน
ภาครัฐ
เอกสาร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
0
สำเนาทะเบียนบ้าน
0
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติ
1
บุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตร
1
ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
กรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่
สามารถยื่นคำขอด้วยตัวเองได้

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
1
1
1

หน่วยนับ
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ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ
ให้ผู้อื่นดำเนินการ
แทน

15.2) เอกสารอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน จำนวน
ภาครัฐ
เอกสาร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
1 สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือ
0
สิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภทกิจการ
2 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่า
0
ด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได้
3 สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
0
เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น
ใบอนุญาตตาพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย
พ.ศ. 2546 เป็นต้น

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
1

หน่วยนับ

ฉบับ
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(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน

1

ฉบับ

ท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

5
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

4 เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่
กฎหมายกําหนดให้มีการประเมินผล
กระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน
การประเมินผล
5 ผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการ
ที่กำหนด)
6 ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร)

หน่วยงาน จำนวน
ภาครัฐ
เอกสาร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
0

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
1

หน่วยนับ

หมายเหตุ

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
1) อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพฉบั บ ละไม่ เกิ น 10,000 บาทต่ อ ปี
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2549 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ของงองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลอ่ า วตง
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
17. ช่องทางการร้องเรียน
สถานที่ให้บริการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
โทร 0-7529-6585 หรือเว็บไซต์ https://www.aowtong.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก
1) แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1)
2) ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
3) หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมายื่นเพิ่มเติมตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทำ
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคำขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต
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แบบ อภ.1
คำขอเลขที่................./................
(เจ้าหน้าที่กรอก)

แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกอบกิจการประเภท..................................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ชื่อ....................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ................... อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขที่........................ถนน..........................ตำบล....................อำเภอ.......................
จังหวัด.............................. โทรศัพท์...................................... ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
1. ชื่อสถานที่.................................................ตั้งอยู่เลขที่........................ถนน...........................................................
ตำบล..................................... อำเภอ............................ จังหวัด................................ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพรวม........................ประเภท คือ
1.1..............................................................................................................
1.2..............................................................................................................
1.3...............................................................................................................
2. ผู้จัดการชื่อ....................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................................
ถนน.....................ตำบล.....................อำเภอ..................... จังหวัด..................... โทรศัพท์...................................................
3. พร้อมคำขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
 สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ...................................)
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
กรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้
 สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จำเป็น
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
1) .........................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................... ................
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4. ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่ามีคุณ สมบั ติพร้อ มตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกำหนดและข้อความในแบบคำขอนี้เป็ น
ความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อ่าวตง ทุกประการ
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่........................... หมู่ที่........................ตำบล...................................................
อำเภอ..................................................จังหวัด...............................................

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.........................................................)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที.่ ............../......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ โดยขาดเอกสารดังนี้
1).....................................................................................
2).....................................................................................
3).....................................................................................
(ลงชื่อ)…………………....…………………….…….
(......................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่.............../......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ โดยขาดเอกสารดังนี้
1).....................................................................................
2).....................................................................................
3).....................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………….…….
(..............................................)
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หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ต้องจัดทำหนังสือแจ้งภายในวันที่มายืน่ คำขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

ที่ ตง ๗๙๐๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลอ่าวตง
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ๙๒๒๒๐

เรื่อง ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน เพิ่มเติม
เรียน ………………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ...............................
.......................................................................เมื่อวันที่..................................................................... นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคำขอของท่านแล้วพบว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
จึงขอแจ้ งให้ท่านทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือ หลักฐาน
เพิ่มเติมภายใน ........... วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ
ส่ งเอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว นภายในเวลาดั งกล่ าว จะถื อ ว่าท่ านไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ เจ้ าหน้ าที่
ดำเนินการตามคำขอต่อไปและ จะส่งคืนคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)...............................................รับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาต
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. .................
(นายวุฒิเดช ชูจิตรชื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
สำนักงานปลัด
โทร. 0-7529-6585
โทรสาร 0-7529-6585

