คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ขอกําหนดของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550 ณ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองพระประแดง
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) แนบสําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการ
ตองถูกตองตามหลักเกณฑ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองพระประแดง ชั้น
3/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 ถึง 30 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทของกิจการ) พรอมหลักฐาน
ที่ทองถิ่นกําหนด
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
(หมายเหตุ: (หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน ตามที่กําหนดในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาที่สงคืนคําขอและเอกสาร พรอมแจงเปน

ระยะเวลา
15 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

ลําดับ

3)

4)

ขั้นตอน

หนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ
(อุทธรณตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539)))
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557)))
การพิจารณา
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก ผูขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

15 ถึง 20 วัน

-

1 ถึง 5 วัน

-

1 ถึง 5 วัน

-

(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน ใหแจงการขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม
สําเนาแจงสํานัก ก.พ.ร. ทราบ)))
5)

การพิจารณา
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต)
ผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด (ตามประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่
มีขอกําหนดของทองถิ่น)
พรอมรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ)))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

ลําดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเชา หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมาย
ในการใชประโยชนสถานที่ที่ใชประกอบกิจการในแตละประเภท
กิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่
แสดงวาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในแตละประเภท
กิจการ เชน ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2546 เปนตน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกําหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบ เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการ
ที่กําหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวของกับ
อาหาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
อั ต ราค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ
สุ ข ภาพ ฉบั บ ละไม เ กิ น 10,000 บาทต อ ป และตามข อ กํ า หนดว า
ด ว ยค า ธรรมเนี ย มของเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งพระประแดง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขที่ 1 ถนนพระยาพายัพพิรย
ิ ะกิจ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
เอกสารประกอบ ( การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 21/07/2558
08:57
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