
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น 
 
 2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
 
 (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
 
 (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 222 หมู 12 ถ.สายกลางต.เวียงอ.เชียงของจ.เชียงราย 
57140 โทร. 053-791171 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทกิจการ) พรอมหลักฐานท่ี
ทองถิ่นกําหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไข/
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผูย่ืน
คําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

3) การพิจารณา 20 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุง
แกไขดานสุขลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: -) 

ของอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย 

 

4) - 
การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถิ่นกําหนดหาก
พนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ 
 
 
(หมายเหตุ: -) 

8 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีทองถิ่นกําหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ท่ีมีขอกําหนดของทองถิ่น)  
 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการมอบอํานาจ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชาหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายใน
การใชประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการในแตละประเภท

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
กิจการ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ี
แสดงวาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ีขอ
อนุญาตได 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของในแตละประเภท
กิจการเชนใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานนํ้าไทยพ.ศ. 2546 เปนตน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบเชนรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานส่ิงแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการ
ท่ีกําหนด) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับ
อาหาร) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของเรื่องการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2543 
(หมายเหตุ: -) 

- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของโทร. 053-791171 ตอ 24 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 



ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพพ.ศ. 2545 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


