
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

กระบวนงาน  
หนวยงานที่เปนเจาของ  
กรมอนามัย 
ประเภทของงานบริการ *  
กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
หมวดหมูกระบวนงาน *  
อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต  
1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  
2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ พ.ศ. 2545 
กฎหมายที่ระบุระยะเวลา  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย 30 วัน  
ระดับผลกระทบ *  
บริการทั่วไป  
พื้นที่ใหบริการ  
ทองถิ่น  
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน *  
0  
จํานวนคําขอที่มากที่สุด *  
0  
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด *  
0  
สรางโดยสมาชิก  
ลิลลี่ สุวามีน  
วันที่สรางขอมูล  
20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:19 น.  
แกไขโดยสมาชิก  
ลิลลี่ สุวามีน  
วันที่แกไขขอมูลลาสุด  
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:38 น.  
คูมือสําหรับประชาชน  
หนวยงานที่สรางคูมือ  
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เทศบาลตําบลจันจวา อําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย  
หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เทศบาลตําบลจันจวา อําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย  
ชองทางการใหบริการ  
# สถานที่ / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1  

องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตามหลักการปฏิบัตน้ัิน
สถานประกอบกิจการใดตัง้อยูในเขตทองถิ่นใดใหยืน่คํา
ขอใบอนุญาตในเขตทองถิ่นน้ัน ( ระบุกลุม/กอง/ฝาย ที่
รับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถิ่นน้ัน) / ติดตอ

เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 



# สถานที่ / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
( 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่
รับผิดชอบ 2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปด
ใหบริการ )  

น. (มีพักเที่ยง)  

2  

เทศบาลตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
57270 โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๕๑๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-
๕๕๑๐ www.janjawa.go.th / ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 
น. (มีพักเที่ยง)  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

      1. หลักเกณฑ วิธีการ 

         ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละ
ประเภทกิจการ (ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
ใหเปนกิจการที่ตองควบคมุในเขตทองถิ่นน้ัน) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกาํหนด 
พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ กลุม/กอง/ฝาย 
ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

       2.  เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

          (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถกูตองและครบถวน 

          (2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตาม
ประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการแตละประเภทกิจการตองถกูตอง
ตามหลักเกณฑ 

          (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออก
ใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 

         หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่
ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ  

# ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1  

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทกจิการ) พรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด  
( 1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น )  

15 นาที   



# ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

2  

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลกัฐานทันที กรณีไมถูกตอง/
ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะน้ัน 
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกน้ันดวย  
( 1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 2. หากผูขอใบอนุญาต
ไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน 
ตามที่กําหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาที่
สงคืนคําขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุ
แหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ) 

1 ชั่วโมง   

3  

ประเภท การพิจารณา  
เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ  
( 1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสารถกูตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557) )  

20 วัน   

4  

ประเภท -  
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 1. กรณี
อนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 
หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแต
จะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 2. กรณีไมอนุญาต แจง
คําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ  
( 1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 
ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ ทั้งน้ีหากเจา
พนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 
วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ) 

8 วัน   



# ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

5  

ประเภท -  
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) แจงใหผูขอ
อนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด (ตามประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพที่มีขอกําหนดของทองถิ่น)  
( 1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 2. กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 
20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ )  

1 วัน   

ระยะเวลาดําเนินการรวม  
30 วัน  
การลดข้ันตอน  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน  
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

# ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ขนาด
ไฟล

เอกสาร 

1  บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารยนืยัน
ตัวตน  

  

2  สําเนาทะเบียนบาน (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน    

3  

หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 1 
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

4  

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) (ฉบับจริง 1 
ฉบับ / สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

5  

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

6  

สําเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเชา หรือสิทธิอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใชประโยชนสถานที่ที่ใชประกอบกจิการ
ในแตละประเภทกจิการ (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

7  

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารที่แสดงวาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสาร
เพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  



# ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ขนาด
ไฟล

เอกสาร 

8  

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในแตละ
ประเภทกิจการ เชน ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม 
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2546 
เปนตน (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

9  

เอกสารหรือหลกัฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกําหนดใหมี
การประเมินผลกระทบ เชน รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รายงานการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ (HIA) (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสาร
เพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

10 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม (ในแตละ
ประเภทกิจการที่กําหนด) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 1 
ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

11 

ใบรับรองแพทยและหลกัฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวของ
กับอาหาร) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม  
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนดในแตละประเภทกิจการ )  

  

คาธรรมเนียม  

# รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 
(บาท/รอยละ) 

1  

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิดตามประเภท
และขนาดของกิจการ)  
( ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น )  

0 บาท  

ชองทางการรองเรียน  
# ชองทางการรองเรียน 

1  แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการน้ันๆ  
( ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน )  

2  เทศบาลตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 57270 โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-
๕๑๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๕๕๑๐ www.janjawa.go.th  

3  
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )  

แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
# ช่ือเอกสาร ขนาดไฟลเอกสาร 



# ช่ือเอกสาร ขนาดไฟลเอกสาร 

1  แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  
(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

50 กิโลไบต  

หมายเหตุ  

การแจงผลการพิจารณา 

19.1 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไป
ไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน และใหแจงตอผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

19.2 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 
19.1  ใหแจงเปนหนังสือให  ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  


