
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร กำรขอต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

1. หลักเกณฑ์วิธีกำร 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในแต่ละประเภทกิจกำร (ตำมท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจกำรที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญำตต่อ  
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำร
ประกอบกำรขออนุญำตตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ำยที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 

2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องตำมประเภทกิจกำรที่ขออนุญำต 
 (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรแต่ละประเภทกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 
 (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบท่ีรำชกำร    
ส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 
 

หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 

 

ขั้นตอน 
 

 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 

1. ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แต่ละประเภทกิจกำร) 
พร้อมหลักฐำนที่ท้องถิ่นก ำหนด 
 (ระยะเวลำประมำณ 15 นำท)ี 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
/2.เจ้ำหน้ำที่… 
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2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอและควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ในขณะนั้นให้จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำรหรือหลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 
(ระยะเวลำประมำณ 1 ชั่วโมง) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำนสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะเสนอพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต 
กรณีไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะแนะน ำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้ำนสุขลักษณะ 
(ระยะเวลำประมำณ 20 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.กำรแจ้งค ำสั่งออกใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต 
    1. กรณีอนุญำตมีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้ขอ
อนุญำตทรำบเพื่อมำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำที่
ท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้นก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญำต 
แจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ (ในแต่ละประเภทกิจกำร) แก่ผู้ขออนุญำต
ทรำบพร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 
(ระยะเวลำประมำณ  8 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5.ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค ำสั่งอนุญำต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด (ตำมประเภทกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพที่มีข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
(ระยะเวลำประมำณ  1 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลำรวม  30 วัน 

 
 

/รำยกำร… 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนทีต้่องใช้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง     จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง     จ ำนวน  1  ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล        จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ)      จ ำนวน  1  ฉบับ 
5. หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล     จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์หรือสัญญำเช่ำหรือสิทธิอ่ืนใดตำมกฎหมำยในกำรใช้ประโยชน์ 
    สถำนที่ที่ใช้ประกอบกิจกำรในแต่ละประเภทกิจกำร     จ ำนวน  1  ฉบับ 
7. หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรที่แสดงว่ำอำคำรดังกล่ำว 
    สำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่ขออนุญำตได้      จ ำนวน  1  ฉบับ 
8. ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจกำรเช่นใบอนุญำตตำม 
    พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.โรงแรมพ .ศ. 2547  
    พ.ร.บ. กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น     จ ำนวน  1  ฉบับ 
9. เอกสำรหรือหลักฐำนเฉพำะกิจกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกระทบเช่นรำยงำน 
    กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ (HIA) จ ำนวน  1  ฉบับ 
10. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจกำรที่ก ำหนด)  จ ำนวน  1  ฉบับ 
11. ใบรับรองแพทย์และหลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่องสุขำภิบำลอำหำร  
      (กรณียื่นขออนุญำตกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับอำหำร)     จ ำนวน  1  ฉบับ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

- อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำต และกำรต่อใบอนุญำต ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้        
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

กำรรับเรื่องรอ้งเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำร-
ส่วนต ำบลน้ ำพี้  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230   
หมำยเลขโทรศัพท์  055-826048   
หรือทำงเว็บไซต ์ www.namphi.go.th 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 
- แบบค ำรับใบอนุญำต (แบบ กอ. 1) 

http://www.namphi.go.th/



