
 
คูมือสําหรับประชาชน :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  (กระบวนงาน  
     บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4.  หมวดหมูของงานบริการ  :   อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1   พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 2   กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 
               ตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 
6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  :   ทองถ่ิน 
8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ   30  วัน 
9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน   (สําเนาคูมือประชาชน  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย  
      ตอสุขภาพ 
11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th   
      เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.   
      (มีพักเท่ียง  
12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต  
       1.  หลักเกณฑวิธีการ 
     ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น  ตอง
ยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมาย
กําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ิน   ณ  กลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบ  
 2.  เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน  
      (1  ผูประกอบการตอยยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  
      (2   สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขอ
อนุญาต 
 
 

http://www.muangchan.go.th/


 
      (3   สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
      (4   ...ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ี
ราชการสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน... 
หมายเหตุ:  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน  7  วัน  นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ  
 
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ  พรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 

10 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

ระยะเวลาใหบริการ
สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุไป
ตามบริบทของ
ทองถ่ิน 

2 การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันทีกรณีไม
ถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ี
แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึก
ความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและ
ผูยื่นคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย 

15 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

1.ระยะเวลาให 
บริการสวนงาน/
หนวยงานท่ีรับผิด 
ชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2.หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไขคํา
ขอหรือไมสงเอกสาร
เพ่ิมเติมใหครบถวน
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพรอง
ใหเจาหนาท่ีสงคืนคํา
ขอและเอกสารพรอม
แจงเปนหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนดวย
และแจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 

 
 
 
 



 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 การพิจารณา เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลกัษณะ   
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลกัษณะ 

20  วัน เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

1.ระยะเวลาให 
บริการสวนงาน/
หนวยงานท่ีรับผิด 
ชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2.กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรฐาน 
56 และ พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2557 

4  การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
1.กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง
การอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ิน
กําหนดหากพนกําหนดถือวา
ไมประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร 
2.กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่ง
ไมออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละประเภท
กิจการ แกผูขออนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ 

8 วัน เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

1.ระยะเวลาให 
บริการสวนงาน/
หนวยงานท่ีรับผิด 
ชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2.ในกรณีท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายใน  
30  วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและ
ครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วัน จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ 

 



 
 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5  ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต แจงใหผูขอ
อนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีมี
ขอกําหนดของทองถ่ิน  

1  วัน เทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

1.ระยะเวลาให 
บริการสวนงาน/
หนวยงานท่ีรับผิด 
ชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2.กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
จะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 
20 ของจํานวนเงินท่ี
คางชําระ 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม  29  วัน 
                                                                                
14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจํา 
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ  

2 ทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ  
3 หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน

อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

 
 
 
 
 



 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4 ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ  

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกา
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

5 หลักฐานท่ีแสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกา
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

 
      15.2  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม  
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานท่ีท่ีใช
ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ 

- 1 0 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

2 หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารท่ีแสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาต 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

 
 
 



 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3 สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของในแต
ละประเภท
กิจการ เชน 
ใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร  พ.ร.บ.
โรงแรม พ.ศ.
2547  พ.ร.บ.
การเดินเรือใน
นานน้ําไทย พ.ศ.
2546 เปนตน 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

4 เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผล
กระทบ เชน 
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวด 
(EIA รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA  

- 0 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

5 ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการท่ีกําหนด  

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

 
 
 



 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวของกับ
อาหาร  

- 1 0 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีราชการ
สวนทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ 

 
16.  คาธรรมเนียม 
      1  อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000  บาทตอป   
          (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ   
 คาธรรมเนียม   0  บาท 
 หมายเหตุ    (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน  
 
17.  ชองทางการรองเรียน 
      1   ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70 หมู 6 ตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร   
           จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต www.muangchan.go.th    
      2  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร  
 
18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
      1  แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุ ญาต  
    (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน  
 
19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ 1๗/10/2562 
สถานะ ปรับปรุงคูมือ 
จัดทําโดย สุธาทิพย  จันทะศิลา 
อนุมัติโดย ชัยยะนารถ   ขันติวงษ 

 
 
 

http://www.muangchan.go.th/

