
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ข้อก าหนดของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 ณ กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

  (2) แนบส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการ 

 

 ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองพระประแดง ชั้น 
3/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 ถึง 30 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทของกิจการ) พร้อมหลักฐาน
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ: -)  

15 นาที - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้

แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมายเหตุ: (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น

1 ชั่วโมง - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539)))  

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้

ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

(หมายเหตุ: (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557)))  

15 ถึง 20 วัน - 
 

4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา

รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน

สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

 
(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ)))  

1 ถึง 5 วัน - 

 

5) กำรพิจำรณำ 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 

    ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ี

มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

พร้อมรับใบอนุญาต  
 

(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ)))  

1 ถึง 5 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์ หรือสัญญำเช่ำ หรือสิทธิอื่นใด ตำมกฎหมำย

ในกำรใช้ประโยชน์สถำนท่ีท่ีใช้ประกอบกิจกำรในแต่ละประเภท
กิจกำร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรท่ี
แสดงว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมท่ีขอ

อนุญำตได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภท

กิจกำร เช่น ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำย

อื่นท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจกำร เช่น ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. 

โรงงำน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

เอกสำรหรือหลักฐำนเฉพำะกิจกำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้มีกำร

ประเมินผลกระทบ เช่น รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ (HIA) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 

 

ผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำนส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจกำร

ท่ีก ำหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 

 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่อง

สุขำภิบำลอำหำร (กรณียื่นขออนุญำตกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับ
อำหำร) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี และตำมข้อก ำหนดว่ำ

ด้วยค่ำธรรมเนียมของเทศบัญญัติเทศบำลเมืองพระประแดง         

เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2550 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ( เอกสารประกอบฯ )การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

27/07/2558 10:35 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


