
คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลปงยางคกอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
________________________________________________________________________________________ 
 

1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสวนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:                                                                                                      
 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
 2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการอันตรายที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0 
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 07/08/2015 15:34 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
    สถำนที่ให้บริกำร ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา                            
   08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
   หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
                2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ  (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ(ระบุ)  
2. เงื่อนไขการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครอบถ้วน 
    (2) ส าเนาใบอนุญาตหือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
    (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น   
 ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 



 หมายเหตุ:ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
 คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ(แต่ละ
ประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐาน
ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที  
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนาม
ไว้ในบันทึกด้วย 

1 ชั่วโมง - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2.หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์(อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539) 

3 การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง



 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 

และครบถ้วน(ตาม 
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557) 

4 - การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
2.กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่งไม่
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

15 วัน - 1.ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.ให้กรณีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งขยาย
เวลาให้ผู้อนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้ง ส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ 
 

 
5 - ช าระค่าธรรมเนียม(กรณีมีค าสั่ง

อนุญาต)แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด(ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพที่มีข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น) 

15 วัน - 1)ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทท้องถิ่น 
2)กรณีไม่ช าระตาม

เวลาที่ก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 



14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 

15.1) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ           
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3 หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

4 ใบมอบอ านาจ(ใน
กรณีท่ีมีการมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

5 หลักฐานที่แสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

 

   
 
 
 
 
 



 15.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ           
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
สัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมายในการ
ใช้ประโยชน์สถานที่ท่ี
ใช้ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

2 หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าว
สามารถใช้ประกอบ
กิจการตามที่ขอ
อนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

3 ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. 
ควบอาคาร พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ าไทย 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

4 เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการที่
กฎหมายก าหนดให้มี
การประเมินผลกระทบ 
เช่น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 
 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 



5 ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม(ในแต่ละ
ประเภทกิจการที่
ก าหนด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

6 ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง             
สุขาภิบาลอาหาร(กรณี
ยื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
ก าหนดในแต่
ละประเภท
กิจการ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1. อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (คิดตำมประเภทและขนำดของ
กิจกำร) 
     ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
     หมำยเหตุ ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1. ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
     หมำยเหตุ (ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 52190 ) 
 2. ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
     หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม.10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111 
              เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 1. แบบค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 
19. หมำยเหตุ- 
 

 วันที่พิมพ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่  1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

(Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 

 
เผยแพร่โดย - 

http://www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111

