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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (130 ประเภท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนการ

คลังอบต.วอแก้ว (130 ประเภท) 17/07/2558 14:42  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
127 หมู่ที ่2 ต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 52190 
โทรศัพท/์โทรสาร 054-011126 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
- 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาต 

0 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
และตรวจสอบสถาน
ประกอบการหากยังไม่
ถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงภายในก าหนด
ระยะเวลา 

0 นาที - - 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติออก
ใบอนุญาต 

0 นาที - - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 20 นาท ี
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้ขอใบอนุญาต) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้ขอใบอนุญาต) 

3) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้จัดการหากไม่
เป็นบุคคลเดียวกับ
ผู้ถือใบอนุญาต) 

4) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้จัดการหากไม่
เป็นบุคคลเดียวกับ
ผู้ถือใบอนุญาต) 

5) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ (ของบ้านที่ใช้เป็น
ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้แทนนติิบุคคล
หากผู้ขอเป็นนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 

ส าเนาใบอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารที่
ใช้แสดงว่าอาคารที่
ใช้เป็นสถาน
ประกอบการ
สามารถใช้
ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตาม
กฏหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือมอบอ านาจ
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตัว
ประชาชนผู้มอบ
และผู้รับมอบกรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่สามารถ
ด าเนินการด้วย
ตนเอง 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. หมำยเหตุ 
กรณีขออนุมัติรายใหม่ 
เอกสารประกอบ 
1.บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต 
2.บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
4.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลหากผู้ขอเป็นนิติ
บุคคล 
5.ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(เอกสารหมายเลข1-5ให้ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาด้วย) 
6.หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการ
ด้วยตนเอง 
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต 
เอกสารประกอบ 
1.แสดงบัตรประจ าตัวผู้ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่จดเลขที่บัตรประจ าตัวไว้ในใบค าร้อง 
2.แสดงบัตรประจ าตัวของผู้แทนนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่จดเลขที่บัตรประจ าตัวไว้ในใบค าร้องด้วยในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็น
นิติบุคคล 
3.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคลต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้แทนนิติบุคคลและเลขหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต 
4.หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบและผู้รับมอบกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วย
ตนเอง 
5.ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม 
กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร 
เอกสารประกอบ 
1.เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ(1) 
2.ใบอนุญาตฯเดิม 
กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย 
เอกสารประกอบ 
1.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมและใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบอภ.5 (ถ้ามี)ที่ช ารุดในสาระส าคัญ 
2.หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย 
กรณีเลิกกิจการ 
เอกสารประกอบ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 
 

 
 

 


