
คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒  และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล  ( ฉบบัท่ี  ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐  ประกอบดว้ย มาตรา ๓๒ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ , ๖๕ 

และมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภา

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย  

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน               จ านวน   ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                จ านวน   ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์               จ านวน   ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั      เร่ืองกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  

หรือ www.siriwiangchai.go.th   
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 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน               จ านวน   ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                จ านวน   ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์               จ านวน   ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั      เร่ืองกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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