
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
  
  
   
    
     

 

 
 

 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านหลังท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
 กรณีเป็นนิติบุคคล :  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
 บุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ อ.1)
 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า จากเจ้าของอาคาร 
 (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถาน 
 ประกอบการ)
 หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตร 
 ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ (กรณ  ี
 เจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)
 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ

 - กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นแบบ (อภ.3) พร้อมเสีย 
ค่าธรรมเนียมภายใน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากย่ืนค าขอตอ่ 
ใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียคา่ปรับเพิม่ร้อยละ 20 
ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ

 - กรณีขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ 
สถานที่หรือเคร่ืองจักร ต้องยื่นแบบ (อภ.4)

 - กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน 
สาระส าคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องย่ืนแบบ (อภ.6) ภายใน 15 วัน

 - กรณีโอนการด าเนินกิจการ ต้องยื่นแบบ (อภ.8)
 - กรณีแจ้งเลิกกิจการ ต้องยื่นแบบ (อภ.9) ก่อนถึงก าหนด 

เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 อัตราค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กับประเภท และ ขนาดของกิจการ 
นั้นๆ ตามข้อบังคับต าบล เร่ือง ควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพ พ.ศ. 2548 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้    โดย
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เป็นรายปี  

     

 

 ค าแนะน า 
 การขออนุญาตประกอบกิจการ 
 ที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

 

   

โดย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชส ีมา
 โทรศัพท์ 044-346256

 อีเมล์ : admin@nongtakai.go.th 
 http://www.nongtakai.go.th

 

(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม หรือขอดูรายละเอียดได้ จาก 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองตะไก ้ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ 
ที ่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซด์ http://www.nongtakai.go.th )

 บทก าหนดโทษและค่าปรับ 

 1. ผู้ข้ออนุญาตรายใด ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนด 
จะต้องช าระเพิ่มอีก ร้อยละ 20 ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
เว้นแต่ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนก าหนดการเสียค่าธรรมเนียม 

 2. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบังคับต าบลฯ ต้อง 
ระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และเจ้าพนักงาท้องถ่ินมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 หากมีข้อสงสยัประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
 งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 โทรศัพท์ : 044-346256

http://www.bandai.go.th/
mailto:admin@bandai.go.th
http://www.bandai.go.th/


  

  

 ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต้องน าหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี ้

 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (แบบ อภ.1) 
 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านหลังท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
 กรณีเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ อภ.1) 
 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า จากเจ้าของอาคาร 

(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการ) 

 หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ (กรณี
เจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการต่อไป จะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก าหนด 30 
วัน ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ซึ่งจะต้องน าหลักฐานดังต่อไปนี้ มา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี ้

 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (แบบ อภ.3) 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (แบบ อภ.1) ในปีท่ีผ่านมา 
 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 

ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตฯ หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 
 3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ออกใบอนุญาตฯ หรือ หนังสือแจ้งไม่ 

อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ได้ทราบ ภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 4) ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ต้องแสดงใบอนุญาต ณ 
สถานที่ประกอบการ โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย และด าเนินการต่อ 
อายุใบอนุญาต หรือ หรือด าเนินการใดๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 หน้าที่ของผู้ประกอบการตามข้อบังคับฯ 

 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
อันเกี่ยวด้วยสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท 
กิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับเร่ือง ควบคุมกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 

 2. ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน 
วิธีประกอบการค้าได้ในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งความให้ทราบแล้ว 

 3. ใบอนุญาตฯใช้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับ 
สถานที่แห่งเดียวเท่านั้น หากประกอบการหลายประเภทในลักษณะ 
และสถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูง 
เต็มอัตรา กิจการประเภทอ่ืนๆให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 4. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯซึ่งอยู่ในการควบคุมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขซึ่ง 
ก าหนดไว้ มีความผิดตาม ม.73 และอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน 
ใบอนุญาตตาม ม. 59,60,61,62 แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 

 5. หากใบอนุญาตฯสูญหาย ถูกท าลาย ช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ 
ได้รับอนุญาตต้องยื่นค าร้องขอต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น ภายใน 
15 วัน นับแต่วันได้รับทราบ พร้อมหลักฐาน ดังนี้

 - เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหาย หรือ ถูกท าลาย
 - ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ 

และให้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินด าเนินการออก “ใบแทนใบอนุญาต”

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

     
  

  
  
 
  
  
 
   

 ความเป็นมา 

 ด้วยพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32, 33, 
มาตรา 54, 55, 56, 57, 58, 63 และ65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม  
และอาศัยอ านาจความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2546)  จึงได้ออกข้อบังคับ เร่ือง ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 

 ้ ส่วนต าบลหนองตะไก และนายอ าเภอหนองบ ุญมาก 

 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

 หมายถึง  กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีผลิตที่ 
ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
อนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ 
ทางอากาศ ทางน้ า ทางเดิน เสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน 
รังสี ฝุ่นละออง เขม่าควัน เถ้า ฯลฯ 

 ขั้นตอนดำเนินการ 

 1) ผู้ประกอบการ รับแบบค าขอใบอนุญาต (แบบ อภ.1) หรือ 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ อภ.2) ได้ ณ ส านักงานองค์การ 

 ้ บริหารส่วนต าบลหนองตะไก 
 ผู้ประกอบการายใหม่ รับแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบ 
 กิจการ ฯ (แบบ อภ.1) ก่อน หรือ ขณะด าเนินการก่อสร้าง 
 อาคาร โรงเรือน หรือ ก่อนประกอบกิจการงวดแรก 
 ผู้ประกอบการายเก่า รับแบบขอต่ออายุประกอบกิจการฯ
 (แบบ อภ.3) ภายใน 30 วัน นับแต่วันหมดอายุ หรือ ภายใน 31 
 มกราคม ของทุกปี 
 2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด าเนินการตรวจสอบสถาน




