
คูมือสำหรับประชาชน  :   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

          โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ  :     กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :   อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

 2)  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

    ตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ  : บริการท่ัวไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

  จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

20/05/2558 13:19  

11. ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ   :      ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        1. หลักเกณฑวิธีการ 

           ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการตามที่กำหนดไว

ในเทศบัญญัติของเทศบาลใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
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พนักงานเจาหนาที่ที่รบัผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขอ

อนุญาตตามขอกำหนดของทองถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง 

        2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

    (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตอง ตามหลักเกณฑตามเทศ

บัญญัติของเทศบาลฯ 

หมายเหต ุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท 

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ 

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภท

กิจการ) พรอมหลักฐานที่ทองถิ่น

กำหนด 

15 นาที กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ

คำขอและความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

   กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่

แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพ่ือ

ดำเนินการหากไมสามารถดำเนินการ

ไดในขณะนั้นใหจัดทำบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา

ที่กำหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยืน่คำ

ขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

 

 

1 ชั่วโมง กอง 

สาธารณสุขฯ 

หากผูขอใบอนุญาตไม

แกไขคำขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามที่กำหนด

ในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาที่

สงคนืคำขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสือ

ถึงเหตุแหงการคืนดวย

และแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539)) 
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ที ่
ประเภท 

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ 

   กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

  กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนำใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 

20 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

กฎหมายกำหนดภายใน

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน (ตามพ.ร.บ. 

การสาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม

อนุญาต 

    1. กรณอีนุญาต  มีหนังสือแจงการ

อนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมา

รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถิ่นกำหนดหากพนกำหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมี

เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณไีมอนุญาต  แจงคำสั่งไม

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ (ในแตละประเภท

กิจการ) แกผูขออนุญาตทราบพรอม

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไม

อาจมีคำสั่งไมอนุญาต

ไดภายใน 30 วันนับแต

วันที่เอกสารถูกตอง

และครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสำเนาแจง

สำนักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณมีีคำสั่ง

อนุญาต)  แจงใหผูขออนุญาตมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ที่ทองถิ่นกำหนด (ตามประเภทกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่มีขอกำหนด

ของทองถิ่น)  

1 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

กรณีไมชำระตาม

ระยะเวลาที่กำหนด

จะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจำนวนเงนิที่คาง

ชำระ) 
 

ระยะเวลาดำเนินการรวม    30   วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณี

ที่มีการมอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดงการเปน

ผูมีอำนาจลงนามแทน

นิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือ

สัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใด

ตามกฎหมายในการใช

ประโยชนสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจการในแตละ

ประเภทกิจการ 

 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 
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ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

หลักฐานการอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารที่แสดงวา

อาคารดังกลาวสามารถ

ใชประกอบกิจการตามที่

ขออนุญาตได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

3) 

สำเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ

ในแตละประเภทกิจการ

เชนใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 2547 

พ.ร.บ. การเดินเรือใน

นานน้ำไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือหลักฐาน

เฉพาะกิจการท่ีกฎหมาย

กำหนดใหมีการ

ประเมินผลกระทบเชน

รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ

ดานสิ่งแวดลอม (ในแต

ละประเภทกิจการที่

กำหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 
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ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

ใบรับรองแพทยและ

หลักฐานแสดงวาผานการ

อบรมเรื่องสุขาภิบาล

อาหาร (กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการที่

เก่ียวของกับอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

 

16. คาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   (ตามประเภทและขนาดของกิจการ)  

ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากชอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ.2547 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปาก

ชอง) หรือตามชองทางการใหบริการ เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8  หรือที่

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th    

2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต ุ(เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 

 


