
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 
    ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) ตองยื่นขออนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบ 

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
    (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน 
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(แตละประเภทกิจการ) พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 
1. ระยะเวลาใหบริการ 15 นาที 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

15 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ทันที กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติม 
เพ่ือดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยืน่คําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง - 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 1 ชั่วโมง 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
3. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอและเอกสารพรอมแจง
เปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวยและแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนํา
ใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 
3. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557) 

2 วัน - 
 

4) การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
   มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแต
จะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
2. กรณีไมอนุญาต 
   แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ในแตละ
ประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 
3. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวนใหแจงการ 
ขยายเวลาใหผูขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนา
แจง สํานักก.พ.ร. ทราบ 
 

2 วัน - 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
5) ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีมีขอกําหนดของทองถ่ิน)  
1. ระยะเวลาใหบริการ 1 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 
3. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

2 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนา 1 ฉบับ 
 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน  สําเนา 1 ฉบับ 
 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  ฉบับจริง 1 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  ฉบับจริง 1 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการใช
ประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการในแตละประเภทกิจการ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีแสดงวา 
อาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
8) 

 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของในแตละประเภทกิจการ เชน 
ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทยพ.ศ.2546 เปนตน  
สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบ 
เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รายงานการประเมิน 
ผลกระทบตอสุขภาพ (HIA)  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการท่ีกําหนด)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร)  ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
ในแตละประเภทกิจการ) 

- 

 

คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เปนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลางกําหนด (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) (แนบทายคําขอและแบบฟอรม) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้น ๆ 
2) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือเว็บไซต  http://www.sanklangphan.go.th 
3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

2) คาธรรมเนียมการขออนุญาต 
 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร 0 5377 0014      

 



 

 

 แบบคาํขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 

อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 

…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ 

  (  )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท …………………………………………………. 

         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เคร่ืองจกัรขนาด ……………….  แรงม้า 

   

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ   ขนหรือกําจดัสิ่งปฏิกลูมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ    ประเภท 

   �   เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลง่กําจดัท่ี ………………………………………………. 

                               �   เก็บขนและกําจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกําจดัอยูท่ี่  .……………………………… 

�   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่กําจดัท่ี   ….…………………………………………. 

�   เก็บขนและกําจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่กําจดัท่ี …………………………………….. 

ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ………………………………………… พร้อมคําขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและ

เอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 

  1)  สําเนาบตัรประจําตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ) 

  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ 

   3.1  .…………………………………………………………………………………… 

   3.2  ……………………………………………………………………………………. 

  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 

  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 

              ( ด้านหลงัคําขอรับใบอนญุาต ) 

 



                                       แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 

       ( ……………………………. ) 

 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนญุาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดงันี ้………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

      ( ……………………………….. ) 

     ตําแหนง่ ………………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 

คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

             (   )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 

                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

            ( ……………………………….. ) 

             ตําแหนง่ ………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 

 

 


