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คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+นอันตรายตอสุขภาพ
2. หนวยงานเจ+าของกระบวนงาน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ"วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป)นอันตรายต+อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให+บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข+อบังคับ/ข+อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข+อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข+อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น+อยที่สุด 0
10. ชื่ออ+างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+นอันตรายตอสุขภาพ
20/05/2558 13:19
11. ชองทางการให+บริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม+ฮ+องสอน โทร. 053 613008-10 ต+อ 124/ติดต+อดวยตนเอง ณ
หน+วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป;ดใหบริการวันจันทร"ถึงวันศุกร" (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต+เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม+หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ=วิธีการ
ผูใดประสงคBขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+นอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคBกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเป+นกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) ตองยื่นขออนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรBมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝHายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑB
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

2) การตรวจสอบ
เอกสาร

3) การพิจารณา

4)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให+บริการ

ผูขอรับใบอนุญาตยืน่ คําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป+น
อันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานที่ทองถิน่
กําหนด
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ของคําขอและความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันที กรณีไม
ถูกตอง/ครบถวนเจาหนา ที่แจงตอ
ผูยื่นคําขอใหแก ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทํา
บัน ทึกความบกพรองและราย การ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะ เวลาที่กําหนดโดยให
เจา หนาที่และผูยืน่ คําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นดวย

15 นาที

1 ชั่วโมง

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะกรณีถูก ตองตาม
หลักเกณฑBดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม
ถูกตองตามหลักเกณฑBดาน
สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

20 วัน

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่ง
ไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพือ่
มารับใบอนุญาตภายในระยะ เวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคBจะรับใบอนุญาตเวน
แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่งไม
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป+นอันตรายตอสุขภาพ (ในแตละ
ประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณB

8 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

กอง
หากผูขอใบอนุญาตไม
สาธารณสุขฯ แกไขคําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่กาํ หนด
ในแบบบันทึกความบก
พรองใหเจาหนาที่สงคืน
คําขอและเอกสารพรอม
แจงเป+นหนังสือถึงเหตุ
แหงการคืนดวยและแจง
สิทธิในการอุทธรณB
(อุทธรณBตามพ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539)
กฎหมายกําหนดภายใน
กอง
สาธารณสุขฯ 30 วันนับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน(ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

กอง
ในกรณีที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขฯ ทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ
มีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับแต
วันที่เอกสารถูกตองและ
ครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร. ทราบ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

5)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาต)แจงใหผู ขออนุญาตมา
ชําระคา ธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ องถิ่นกําหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป+นอันตรายตอ
สุขภาพที่มีขอกําหนดของทองถิ่น)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

ระยะเวลา
ให+บริการ
1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กอง
กรณีไมชําระตามระยะ
สาธารณสุขฯ เวลาทีก่ ําหนดจะตองเสีย
คา ปรับเพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของจํานวนเงินที่
คางชําระ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
2) สําเนาทะเบียนบาน
0
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
1
4) ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
1
5) หลักฐานที่แสดงการเป+นผูมีอํานาจลงนาม
1
แทนนิตบิ ุคคล

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1
1
1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชา
หรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการใช
ประโยชนBสถานทีท่ ี่ใชประกอบกิจการ
ในแตละประเภทกิจการ
2) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการควบ คุมอาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาวสามารถใชประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ ที่
เกี่ยวของในแตละประเภทกิจการเชน
ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้าํ ไทยพ.ศ.

หนวยงาน
ภาครัฐผู+ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผู+ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร

2546 เป+นตน
4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่
0
1
ฉบับ
กฎหมายกําหนดใหมีการประเมิน
ผลกระทบเชนรายงานการวิเคราะหB
ผลกระทบสิ่ง แวดลอม (EIA) รายงาน
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
(HIA)
5) ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน
1
1
ฉบับ
สิ่งแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการ
ที่กําหนด)
6) ใบรับรองแพทยBและหลักฐานแสดงวา
1
0
ฉบับ
ผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวของ
กับอาหาร)
16. คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอปH
คาธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
17. ชองทางการร+องเรียน
ถาการบริการไมเป+นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม+ฮ+องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม+ฮ+องสอน รหัสไปรษณีย" 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน
6. ตูรับฟ6งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม+มีแบบฟอร"ม ตัวอย+าง และคู+มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ=
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตBแลว
ประพันธB สุธรรมมา
ปกรณB จีนาคํา
สมบูรณB ใจเย็น

