
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 ใหอํานาจองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดประเภทกิจการทีมี่ลกัษณะเปนการคาใหเปนกิจการทีต่องควบคุมใน
ทองถิ่นน้ันไดเพ่ือควบคุมกิจการทีมี่กระบวนการผลิตหรือการประกอบการทีอ่าจเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานผูปฏิบัติงาน
และชมุชนโดยผูประสงคจะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพจะตองยื่นแบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตกอน
ประกอบกิจการหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุโดยใหใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 น้ีมีอายุหน่ึงป
นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตน้ันเทาน้ันทั้งน้ีการ
ขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือไดยื่นคาํขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไป
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายใุบอนุญาตหากยืน่คําขอตออายใุบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแลวตองทาํการขอ
อนุญาตประกอบการใหม 
 
ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพทีต่องขออนุญาตตอเทศบาลเมืองเขลางคนครรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 
กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต/การตออายหุรือที่เก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพพ.ศ. 2545 
๓. ระกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ(ฉบับที่ 5) 
๔. พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
๕. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคมุการใชพงศ. 2552 
๖. พระราชบัญญัติผังเมืองพ.ศ. 2518 
๗. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองเขลางคนครเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพพ.ศ. 2559 
 
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุขพ.ศ.2535  
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตร 33 วรรค 1 (ดําเนินกิจการโดยไมมีใบอนุญาต)ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 76 ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเงือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานสุขาภิบาลงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอมฝาย
บริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :31 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การรับคาํขออนุญาตประกอบกิจการ 
(หมายเหต:ุ (- ผูขออนุญาตยืน่แบบคําขอรับใบอนุญาตพรอม
เอกสารหลักฐานตอเจาหนาที ่
- เจาหนาที่ตรวจความครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบ)) 

30 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
การตรวจสอบกิจการ(สุขลักษณะ) 

10 วันทําการ - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (นัดหมายการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ
ตามเทศบัญญตัิกําหนดและตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของและ
จําเปน)) 

3) การพิจารณา 
การพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาต)) 

5 วันทําการ - 
 

4) - 
การรับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูประกอบการตองไปรับใบอนุญาตที่กอง
สาธารณสุขฯภายใน 15 วันนับตั้งแตวนัที่ไดรับแจงหากไมมารับ
ตามที่กําหนดใหถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร)) 

15 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสําเนาบัตรประจําตวั (ประชาชน /ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ) ) 

- 

2) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่
แสดงวาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสําเนาเอกสารสิทธ์ิ/สําเนาสัญญาเชาพ้ืนที/่หนังสอืยินยอม
ใหใชพ้ืนทีใ่นการประกอบการ (กรณีผูประกอบการไมไดเปนเจาของ
พ้ืนที)่) 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วของในแตละประเภท
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 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยความคุมอาคาร / 
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเปนกรณีกิจการตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)) 

- 

5) 
 

สําเนาหนังสือรับรองการลงทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีนิติบุคคล)) 

- 

6) 
 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุคือ 
1) สําเนาทะเบยีนบาน 1 ฉบับ 
2) สําเนาเอกสารสทิธ์ิ/สําเนาสัญญาเชาพ้ืนที/่หนังสือยินยอมใหใชพ้ืนที่
ในการประกอบการ 
    (กรณีผูประกอบการไมไดเปนเจาของพ้ืนที)่ 
3) แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) - ตามเอกสารอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหประกอบ

การคาซึ่งกําหนดใหควบคุมเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2543 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลเมืองเขลางคนคร   http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php   หรือทางโทรศัพทโทร 054 - 
225967  ตอ  119 , 054  223701  หรือที่กองสาธารณสุขฯโทร 054 - 224168 
(หมายเหต:ุ (ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบชองทางการรองเรยีน)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามยั 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพพ.ศ. 2545 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญตัิการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


