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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการกองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั
พะเยา  /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้ริการ) 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่นใหเ้ป็นกิจการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิ่นนัน้) ตอ้งยื่นขออนญุาตต่อเจา้
พนกังานทอ้งถิ่นหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ที่รบัผดิชอบ โดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ที่รบัผิดชอบ (ระบุ) 
 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
  (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งตามประเภทกจิการที่ขออนญุาต 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกจิการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ทอ้งถิ่นก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น.... 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ที่ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามที่ระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จ 
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3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนุญาตยื่นค า
ขอรบัใบอนุญาตประกอบ
กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พรอ้มหลกัฐานที่
ทอ้งถิ่นก าหนด 
 

15 นาที  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถิน่ 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัท ี
กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ที่แจง้ต่อผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ืน่ค  าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถิน่ 
2. หากผูข้อ
ใบอนุญาตไม่
แกไ้ขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น ตามที่
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจา้หนา้ที่ส่งคนืค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนดว้ย และ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

แจง้สิทธใินการ
อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานที่ดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที่ 2
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 

8 วนั  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

มีหนงัสือแจง้การอนุญาต
แก่ผูข้ออนุญาตทราบเพื่อ
มารบัใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่อ้งถิ่นก าหนด 
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต 
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ (ในแต่
ละประเภทกจิการ) แก่ผูข้อ
อนุญาตทราบ พรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์
 
 

ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้
พนกังานทอ้งถิ่น 
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแต่วนัที่
เอกสารถูกตอ้ง
และครบถว้น ให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนุญาต
ทราบทุก 7 วนั 
จนกว่าจะ
พิจารณาแลว้เสร็จ 
พรอ้มส าเนาแจง้
ส านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนยีม (กรณีมี
ค  าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อนัตรายต่อสขุภาพที่มี
ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)  
 

1 วนั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลน า้
ออ้ม อ าเภอคอ้
วงั จงัหวดัยโสธร 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะตอ้ง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

 เสียค่าปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่คา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

4.1) เอกสำรยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีทีม่ีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

5) 

หลกัฐำนที่แสดง
กำรเป็นผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
แทนนิตบิุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 

 
4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ส ำเนำเอกสำร
สิทธ์ิ หรือสญัญำ
เช่ำ หรือสิทธิอ่ืน
ใด ตำมกฎหมำย
ในกำรใช้
ประโยชนส์ถำนที่
ที่ใชป้ระกอบ
กิจกำรในแต่ละ
ประเภทกจิกำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 

2) 

หลกัฐำนกำร
อนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำดว้ย
กำรควบคมุ
อำคำรที่แสดงว่ำ
อำคำรดงักล่ำว
สำมำรถใช้
ประกอบกจิกำร
ตำมที่ขออนุญำต
ได ้

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

3) 

ส ำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งในแต่
ละประเภท
กิจกำร เช่น 
ใบอนุญำตตำม 
พ.ร.บ. โรงงำน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุ
อำคำร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. กำร
เดินเรือในน่ำนน ำ้
ไทย พ.ศ. 2546 
เป็นตน้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 

4) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนเฉพำะ
กิจกำรที่
กฎหมำย
ก ำหนดใหม้กีำร
ประเมินผล
กระทบ เช่น 
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
(EIA) รำยงำน

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

กำรประเมินผล
กระทบต่อ
สขุภำพ (HIA) 

5) 

ผลกำรตรวจวดั
คณุภำพดำ้น
สิ่งแวดลอ้ม (ใน
แต่ละประเภท
กิจกำรทีก่  ำหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 

6) 

ใบรบัรองแพทย์
และหลกัฐำน
แสดงว่ำผ่ำนกำร
อบรมเรื่อง
สขุำภิบำลอำหำร 
(กรณยีื่นขอ
อนุญำตกจิกำรที่
เกี่ยวขอ้งกบั
อำหำร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกจิกำร) 

 
 

5. ค่ำธรรมเนียม 
 

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนแจง้ผ่านศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน ตามช่องทางการใหบ้ริการของส่วนราชการนัน้ๆ 

หมายเหต(ุระบุส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ช่องทางการรอ้งเรียน) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกขอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดั

พะเยา 
หมายเหต(ุทีท่  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 56160  โทร.  054891513) 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

 
 

 
 

 


