
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

การขออนุญาตประกอบกิจการ 

1. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลวจะตรวจสอบความถูกตองและออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการหลังจากนั้นจะมี 

     หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วันนับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต 

     2.  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

          กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วันนับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 
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       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต 

3.  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ / ประเภทแตงผม 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมี หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต  

    4.  สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมี หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 
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      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต    

   5.  การขออนุญาตขนสงส่ิงปฏิกูล 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต    

 

 

 6.  การควบคุมกรมธุรกิจพลังงาน 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 
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         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

         1.3  หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

      กรณีผูประกอบการไมไดมาขอดวยตนเอง 

          1.4  หนังสือมอบอํานาจ 

          1.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต           

7.  การขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง      

       กรณีการขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง 

       1.  ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําการโฆษณาใชเครื่องขยายเสียง พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       กรณีผูประกอบการไมไดมาขอดวยตนเอง 

         1.3  หนังสือมอบอํานาจ 

         1.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต    

* ติดตอสอบถาม โทร 043 –589015 ตอ 107 
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6. ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 ประโยชนตอผูรับบริการ 

 ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน 

 ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความโปรงใส 

 ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 

 มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพ่ือนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป 

 ประโยชนตอผูใหบริการ 

 ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ 

ทุจริตคอรรัปชั่น 

 สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการ 

ใหบริการ 

 พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

 ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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