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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัย  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย  
    ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545  

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาที่กําหนด
ตามกฎหมาย/ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
11. ช่องทางการให้บริการ 

1) สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ  
- งานสาธารณสุข ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  
- โทรศัพท์ : 0 5372  7155 
2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
- เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
- ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ ต้องได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจก าหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ด าเนินกิจการดังกล่าว ปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดด าเนินกิจการท่ีส่วนท้องถ่ินก าหนดให้เป็นกิจการ ท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 
71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท (มาตรา 76) 

ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ี
กฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ งานสาธารณสุข ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
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2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน  
(2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

หมายเหตุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้  
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน /
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แต่
ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด 

15 นาที ส่วนการคลัง 
ส านักปลัด 

(1.ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่น
ค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภานในระยะเวลาท่ีก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกน้ันด้วย 

1 ช่ัวโมง ส่วนการคลัง 
ส านักปลัด 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
(2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

3) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส านักปลัด (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
(2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2557)  

4) - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่งไม่ออก 

8 วัน ส านักปลัด (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
(2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสาร 
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน /
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ)แก่ผู้
ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ 
อุทธรณ์  

  ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ)  

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

1 วัน ส่วนการคลัง 
 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
(2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างชาระ)  

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ  

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

 

จํานวน
เอกสารสําเนา 

 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 
 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ 

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)  

4) 
ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ 

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)  

5) 
หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ 

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหต ุ
 

1) ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่า
หรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการ
ใช้ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละประเภทกิจการ  

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ)  
 

2) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารท่ีแสดงว่า
อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามท่ีขออนุญาตได้  

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ)  
 

3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ
เช่นใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 พ.ร.บ. โรงแรม 
พ.ศ.2547 พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน้าไทย พ.ศ.2546 เป็นต้น  

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ)  
 

4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผล
กระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA)  

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ)  
 

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีก าหนด)  

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ)  

6) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดง
ว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกับอาหาร)  

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ)  
 

 
16. ค่าธรรมเนียม  

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพรายปี แล้วแต่ละประเภทของกิจการน้ัน 

17. ช่องทางการร้องเรียน  
- ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี   

ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด โทรศัพท์ : 0 5372 7155 



 

 



 



 

 



 



 

 


