
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑวิธกีารและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพพ.ศ. 2545 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    เทศบาลตําบลพนัดงุ 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง )  
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกร

ปกครองสวนทองถิน่กาํหนดไวในขอกําหนดของทองถิน่ใหเปนกิจการที่ตองควบคมุในเขตทองถิน่นัน้) ตองยื่นขอ

อนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่หรือพนักงานเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด

พรอมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

    2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบไุวในขอกําหนดของทองถิน่) 

    (1) ผูประกอบการตองยืน่เอกสารทีถู่กตองและครบถวน 

(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

   หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวนัพิจารณาแลวเสร็จ  

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เปนอนัตรายตอ

สุขภาพ (แตละประเภท

กิจการ) พรอมหลักฐานที่

ทองถิ่นกําหนด 

15 นาท ี - กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม    

เทศบาลตําบลพันดุง 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคาํขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพิม่เติมเพื่อ

ดําเนนิการหากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ให

จัดทําบนัทกึความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบนัทกึนัน้ดวย 

1 ชั่วโมง - หากผูขอใบ อนุญาต

ไมแกไขคําขอหรือไม

สงเอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทึกความบกพรอง

ใหเจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสารพรอม

แจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวย

และแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539) 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลกัเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนาํใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

20 วัน - กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วัน นับแต

วันที่เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจงคําสัง่ออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

8 วัน - ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถิ่นไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมีคําส่ัง

ไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวนใหแจงการ



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด

หากพนกาํหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมเีหตุหรือขอแก

ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ (ในแต

ละประเภทกิจการ) แกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจง

สิทธิในการอทุธรณ 

ขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 

วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนญุาตมาชาํระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด 

(ตามประเภทกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพที่มี

ขอกําหนดของทองถิน่)  

1 วัน - กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

ระยะเวลาดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการ : 15 วัน/ราย 
(ตามประกาศเทศบาลตําบลพันดงุ เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานทกุกระบวนการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาเอกสาร

สิทธิห์รือสัญญา

เชาหรือสิทธิอ่ืน

ใดตามกฎหมาย

ในการใช

ประโยชนสถานที่

ที่ใชประกอบ

กิจการในแตละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคารที่แสดงวา

อาคารดังกลาว

สามารถใช

ประกอบกิจการ

ตามที่ขออนุญาต

ได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของในแต

ละประเภท

กิจการเชน

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดินเรือในนานน้าํ

ไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

กิจการที่

กฎหมาย

กําหนดใหมีการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประเมินผล

กระทบเชน

รายงานการ

วิเคราะห

ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) 

รายงานการ

ประเมินผลกระทบ

ตอสุขภาพ (HIA) 

ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวดั

คุณภาพดาน

ส่ิงแวดลอม (ใน
แตละประเภท

กิจการที่กําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามที่

ราชการสวนทองถิ่น

ประกาศกําหนดใน

แตละประเภท

กิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย

และหลักฐาน

แสดงวาผานการ

อบรมเร่ือง

สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการที่

เกี่ยวของกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืน่ๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

คาธรรมเนียม 

- อัตราคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาท ตอป  

  (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280) 

 



ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


