
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ วิธีการ 
 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) ตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ขอกําหนดของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550 ณ กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองพระประแดง 
 
 2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
 (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
 
  (2) แนบสําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
 ตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการ 
 
 ตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบร ิการ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองพระประแดง ช้ัน 
3/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 ถึง 30 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ (แตละประเภทของกิจการ) พรอมหลักฐาน
ท่ีทองถิ่นกําหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรอื
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ี
และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
(หมายเหตุ: (หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน ตามท่ีกําหนดในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอและเอกสาร พรอมแจงเปน

1 ช่ัวโมง - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
หนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณตาม พ.ร.บ. วิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539)))  

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557)))  

15 ถึง 20 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   ผูขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
        แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) แกผูขออนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
 
(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน ใหแจงการขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม
สําเนาแจงสํานัก ก.พ.ร. ทราบ)))  

1 ถึง 5 วัน - 
 

5) การพิจารณา 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาต) 
    ผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี
ทองถิ่นกําหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ี
มีขอกําหนดของทองถิ่น) 
พรอมรับใบอนุญาต  
 
(หมายเหตุ: (กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ)))  

1 ถึง 5 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเชา หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมาย
ในการใชประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการในแตละประเภท
กิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ี
แสดงวาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ีขอ
อนุญาตได 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของในแตละประเภท
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. 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2546 เปนตน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบ เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานส่ิงแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการ
ท่ีกําหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับ
อาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป และตามขอกําหนดวา
ดวยคาธรรมเนียมของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง         
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขท่ี 1 ถนนพระยาพายัพพิรยิะกิจ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 10130 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



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

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) เอกสารประกอบ ( การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 21/07/2558 
08:57 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


