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คู่มือสาํหรับประชาชน: ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลดอนสักเรื องกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2556 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน:ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัเรื
องกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ.2556 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที เกี ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การสาธารณสขุพ.ศ.๒๕๓๕ 
 

2) พ.ร.บ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.๒๕๓๗และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที�๕)พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 5นที ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที มากที สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที น้อยที สุด 0  

10. ชื ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัเรื
องกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
พ.ศ.2556  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสกั 114 หมู่9 ต.ดอนสกัอ.ดอนสกัจ.สรุาษฎร์ธานีโทร077-

371857/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั7งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ(ตามที
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
นให้เป็นกิจการที
ต้องควบคมุในเขตท้องถิ
นนั Cน)ต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้า
พนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบโดยยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนดพร้อมทั Cงเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที
รับผิดชอบ(ระบ)ุ 
 
   2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ(ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
 
  (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องตามประเภทกิจการที
ขออนญุาต 
 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
 
หมายเหต:ุ ขั Cนตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั Cงแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั 5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที  ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประเภทการตรวจสอบ
เอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการที
เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที - - 
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ที  ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประเภทการตรวจสอบ
เอกสาร 
เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัทีกรณีไม่
ถกูต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที

แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคําขอให้แก้ไข/
เพิ
มเตมิเพื
อดําเนินการหาก
ไมส่ามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั Cนให้จดัทําบนัทกึ
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานยื
น
เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ ยื
นคําขอลงนามไว้ใน
บนัทกึนั Cนด้วย 
 

1 ชั
วโมง - - 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประเภทการพิจารณา 
เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที
ด้าน
สขุลกัษณะกรณีถกูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนญุาตกรณีไม่
ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะแนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สขุลกัษณะ 
 

15 วนั - - 
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ที  ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประเภท - 
การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 1. กรณีอนญุาตมี
หนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่
ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อมา
รับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 2. กรณีไม่
อนญุาตแจ้งคําสั
งไมอ่อก
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
ที
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
(ในแตล่ะประเภทกิจการ) 
แก่ผู้ขออนญุาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 

5 วนั - - 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประเภท - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาต) แจ้งให้ผู้ขอ
อนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ท้องถิ
นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการที
เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพที
มี
ข้อกําหนดของท้องถิ
น)  
 

1 วนั - - 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 0 - 
 

14. งานบริการนี 5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Cนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที  รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื น ๆ สาํหรับยื นเพิ มเตมิ 

ที  รายการเอกสาร
ยื นเพิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที$มีการ
มอบอํานาจ) 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
/ สําเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยืนยนั
ตวัตน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 

หลกัฐานที$แสดง
การเป็นผู้ มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคล 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที  รายการเอกสาร
ยื นเพิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

/ สําเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารยืนยนั
ตวัตน 

3) 

สําเนาเอกสาร
สิทธิ.หรือสญัญา
เชา่หรือสิทธิอื$น
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที$
ที$ใช้ประกอบ
กิจการในแตล่ะ
ประเภทกิจการ 
(สําเนา 1 ฉบบั) 
เอกสารเพิ$มเตมิ 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

หลกัฐานการ
อนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคารที$แสดงวา่
อาคารดงักล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที$ขออนญุาต
ได้ (สําเนา 1 
ฉบบั) เอกสาร
เพิ$มเตมิ 

- 1 1 ฉบบั - 

5) 
สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื$นที$

- 1 1 ฉบบั - 
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ที  รายการเอกสาร
ยื นเพิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เกี$ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเชน่
ใบอนญุาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดนิเรือในนา่นนํ @า
ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นต้น (สําเนา 1 
ฉบบั) เอกสาร
เพิ$มเตมิ 

6) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการที$
กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเชน่
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ$งแวดล้อม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล

- 1 1 ฉบบั - 
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ที  รายการเอกสาร
ยื นเพิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กระทบตอ่
สขุภาพ (HIA) 
(สําเนา 1 ฉบบั 

7) 

ลการตรวจวดั
คณุภาพด้าน
สิ$งแวดล้อม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจการที$กําหนด) 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
/ สําเนา 1 ฉบบั 

- 1 1 ฉบบั - 

8) 

ใบรับรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ
อบรมเรื$อง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณียื$นขอ
อนญุาตกิจการที$
เกี$ยวข้องกบั
อาหาร) (ฉบบั
จริง 1 ฉบบั) 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกั 114 หมู9่ ต.ดอนสกัอ.ดอนสกัจ.สรุาษฎร์ธานีโทร077-
371857 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที พมิพ์ 28/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Cนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกั

อําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


