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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านต้าย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านต้าย โดย สุภวัฒน์ หุมอาจ ต าแหน่ง นิติกร 22/07/2558 10:29  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย ถนนนติโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร 

0-4216-4680/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตที่เป็นอันรายต่อสุขภาพ นัน้ 

 

1. จะต้องเป็นบุคคลผูป้ระสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามบัญชกีิจการฯ ท้ายเทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลบ้านต้าย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 ในเขตพืน้ที่ต าบลบ้านต้าย 

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

2. ผูป้ระสงค์ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องยื่นค าขอด้วยตนเองหรอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นโดย

หนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ ต่อส านักปลัด งานนิติการเพื่อตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ 

 

3. ผูย้ื่นค าขอต้องให้ความร่วมมอืกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรอืผูท้ี่เจา้พนักงานท้องถิ่นแตง่ตัง้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการ

ตรวจสอบ หรอืเรียกเอกสารใดๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาให้อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อ

สุขภาพ 

 

4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตหรอืผูย้ื่นค าขอจะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการตอ่เทศบาลต าบลบ้านต้ายทุกปี ตามอัตราค่าธรรมเนียมแล้วแตก่รณี 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านต้าย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2556 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

การตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 
 

15 นาที เทศบาลต าบล

บ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณาค าขอรับ

ใบอนุญาตและการ

ตรวจสอบสภาพ

ข้อเท็จจริงตามค าขอ 
 

28 วัน เทศบาลต าบล

บ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

- 

3) การลงนาม/ การลงลายมือช่ืออนุมัติ 1 วัน เทศบาลต าบล - 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

คณะกรรมการมมีติ 
 

โดยนายกเทศมนตรีต าบล

บ้านต้าย เพื่อใหผู้ย้ื่นค าขอ

สามารถประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 
 

บ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วันท าการ 

 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูย้ื่นค าขอ 

จะต้อง ลงลายมือ

ชื่อรับรองส าเนา

ถูกต้อง ในส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทุก

ฉบับ) 

2) 

หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

1 2 ฉบับ (ผูม้ีอ านาจท าการ

แทนนิตบิุคคล ลง

ลายมอืชื่อพรอม

ประทับตรา

ส าคัญของนิติ

บุคคลนั้น เพื่อ

รับรองส าเนา
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ถูกต้อง ทุกฉบับ) 

3) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูย้ื่นค าขอ ลง

ลายมอืชื่อรับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

ฉบับ) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 47110 โทร 0-4216-4680 

หมำยเหตุ (หากผูใ้ดประสงค์รอ้งเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาต/ไม่อนุญาต ให้ประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ยื่นแบบฟอร์มค าร้องทุกข์ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบล

บ้านต้าย ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านต้าย) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.facebook.com/tesbalbanntai 

หมำยเหตุ (ชื่อเฟสบุค ( ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร)) 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) ค าขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(กรอกด้วยข้อความภาษาไทย ตัวบรรจง) 

 

2) ตัวอย่างการกรอกแบบค าขออนุญาต 

- 

 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 22/07/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดท ำโดย เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


