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คู่มือส าหรับประชาชน: กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 2542 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ข้อบงัคบัต าบลมูโนะเร่ืองกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพพ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ข้อบงัคบัต าบลมโูนะเร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ    
พ.ศ. 2542  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  90 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพพ.ศ. 2542 องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โทรศพัท์ 073-621020-2/
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
        ผู้ประสงค์จะขอเปิดบริการจะต้องขอท าการขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามลกัษณะประเภทของกิจการ
ท่ีประกอบซึง่ท้องถ่ินได้ก าหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุผู้ประกอบการหรือประชาชนท่ีจะขออนญุาตจะต้อง
ด าเนินการดงันี ้
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    1. ต้องด าเนินการขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีข้อบงัคบัต าบลมีผลบงัคบัใช้ (31 
มีนาคม 2542) เม่ือพ้นก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีข้อบงัคบัต าบลนีใ้ช้บงัคบัห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทท่ี
ระบไุว้ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะในลกัษณะท่ีเป็นการค้าเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
   2. ผู้ใดประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพซึง่ต้องคมุตามข้อบงัคบัต าบลให้ย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาตตามแบบกอ.1 ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินพร้อมหลกัฐานตา่งๆตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะก าหนด 
   3. ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพต้องปฏิบตัริวมทัง้สถานท่ีส าหรับประกอบกิจการค้า
นัน้ๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอนัเก่ียวด้วยสขุลกัษณะ 
   4. การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมออกใบอนญุาตให้ประกอบการค้าตามอตัราท้ายข้อบงัคบัต าบลใบอนญุาตฉบบัหนึ่ง
ให้ใช้ส าหรับการค้าประเภทเดียวและสถานท่ีแหง่เดียวถ้าประกอบการค้าซึง่ให้ควบคมุหลายประเภทในขณะและ
สถานท่ีแหง่เดียวกนัให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอตัราสงูเตม็อตัราแตป่ระเภทเดียวประเภทอ่ืนให้เก็บ
เพียงกึ่งอตัรา 
  5. การตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบกอ.3 ก่อนใบอนญุาตสิน้อายพุร้อมช าระ
คา่ธรรมเนียมหากมิได้ช าระคา่ธรรมเนียมก่อนใบอนญุาตสิน้อายจุะต้องช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของ
จ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง/กรอกเอกสารย่ืน
ค าร้องตอ่เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน 
พร้อมเอกสารประกอบ 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
และเอกสารประกอบ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

(กรณีค าขอไม่
ถกูต้องแจ้ง
ผู้ประกอบการ
ภายใน 15 วนั
เพ่ือทราบและ
แก้ไข) 
 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ออกใบนดัตรวจสถานท่ีและ 30 นาที องค์การบริหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบนดัรับใบอนญุาต 
 

สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบสถานท่ี 
 

3 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

5) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย
เสนอรายงานการตรวจสอบ 
พร้อมเสนอความคดิเห็น 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

6) การพิจารณา 
 

หวัหน้าสว่นฯสรุปผลการ
พิจารณาเพ่ือเสนออนญุาต 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

7) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินลงนาม
อนญุาต 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

8) - 
 

ผู้ขออนญุาตช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

9) - 
 

รับใบอนญุาต 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  



4/6 
 

ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (ของเจ้าของ
กิจการกรณีเป็น
บคุคลธรรมดา
กรณีเป็นนิตบิคุคล
ใช้ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบคุคล 
(ผู้ มีอ านาจลงนาม
ตามส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล)) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั (ของเจ้าของ
กิจการกรณีเป็น
บคุคลธรรมดา
กรณีเป็นนิตบิคุคล
ใช้ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบคุคล 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ผู้ มีอ านาจลงนาม
ตามส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล)) 

3) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (ของผู้จดัการ) 

4) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั (ของผู้จดัการ) 

5) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั (ของอาคารเป็น
ท่ีตัง้ของสถาน
ประกอบการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หลกัฐานแสดงวา่
อาคารท่ีใช้เป็น
สถาน
ประกอบการใช้
ประกอบกิจการ
ได้โดยถกูต้อง
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุ
อาคาร 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบังคับต าบลเร่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ.2542 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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หมายเหตุ  - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สายตรงองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ โทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่อบต.มโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะอ.สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.muno.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

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

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (แบบกอ.1) 
2) ใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (แบบกอ.2) 
3) ค าขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (แบบกอ.3) 
4) ค าขออนญุาตการตา่งๆเก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (แบบกอ.4) 
 

19. หมายเหตุ 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 




