คู่มือประชาชน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือประชาชน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล
-------------------------------------------------------------------------------๑.ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย
๓.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บ ริก ารในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริก ารที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔.หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
๕.กฎหมายที่ใช้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง
๑) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
๒) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕
๖. ช่องทางการให้บริการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว ทะเล อ าเภอบ าเหน็ จ ณรงค์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๒๒๐ โทรศั พ ท์
๐๔๔๒๗๔๐๑
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.
๗. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
๑. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ(ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนั ก งานท้ องถิ่ นหรือ พนัก งานเจ้าหน้าที่ที่ รับ ผิด ชอบโดยื่น คาขอตามแบบฟอร์ม ที่ก ฎหมายก าหนดพร้อมทั้ ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๒. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
๒) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขอ
อนุญาต

-2๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๔) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มอื ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

๑

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แต่ละ
ประเภทกิจการ)พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

๑๕ นาที

๒

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผูย้ ื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๑ ชั่วโมง

ส่วนงาน/
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(๑.ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถิ่น
(๑.ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถิ่น
๒.หากผูข้ อบ
อนุญาตไม่
แก้ไขคาขอ
หรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่ม
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๓

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

โดยให้เจ้าหน้าที่และผูย้ ื่นคา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

๑ ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ตา้ นสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ

๒๐ วัน

ส่วนงาน/
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เติมให้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่ คืน
คาขอและ
เอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการ
อุทธรณ์(อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙)
(๑.ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
๒.กฎหมาย
กาหนดภายใน
๓๐ วันนับแต่
วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบ
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ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถ้วน(ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๕๖และ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง(ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ ๖๐ นาที
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

๑

บัตรประจาตัวประชาชน

๒

สาเนาทะเบียนบ้าน

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

๐

๑

ฉบับ

หมายเหตุ

(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

-4๙.๒ เอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
(แบบ บทพ.)
หนังสือให้ความยินยอมให้
ใช้สถานที่ตงั้ สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้พยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย ๑ คน
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอม
เป็นเจ้าบ้านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอานาจ(ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์ ๑๐
บาท

๒

๓

๔

๕

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๐

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

(กรณีผปู้ ระกอบ
พาณิชยกิจ

-

๐

๑

ฉบับ

(กรณีผปู้ ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน)

-

๑

๐

ฉบับ

-

-

๑

๐

ฉบับ

-
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รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๖

สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ(ถ้ามี)พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้
จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของสิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า
หรือสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษากรหรือ
หลักฐานการซือ้ ขายจาก
ต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง

๗

๘

หนังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจานวน
เงินทุนหรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึก
ถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ของแหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดง
จานวนเงินทุนก็ได้

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
กรมการ
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

-

๐

๑

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือ
ให้แผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดีทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์แผ่น
วิดทิ ัศน์ดีวีดหี รือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจทิ ัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับบการ
บันเทิง
(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือ
เครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญ
มณี)

-6๑๐. ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน(คาขอละ) ๕๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท

