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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
กระทรวง -  
 
1. ชือ่กระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายทีใ่ห้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2 - ปัจจุบัน) 
3) กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 
4) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ) 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตำลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
9. ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  30 วัน  
10. ข้อมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0 
จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0 

11. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

12. ช่องทางการให้บริการ 
  สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง  

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  
        ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

   ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ  (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น 
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นั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตาม
แบบฟอร์ม ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
 (2) แบบสำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)  
 (4) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดไว้ในกำหนดของท้องถิ่น 
 หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
14. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กำหนด 

15 นาที 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

 

2) การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณไีมถู่กต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบ 
ถ้วน ตามท่ีกำหนดใน
แบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคำขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย 
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539) 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การ
พิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

กฎหมายกำหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งผล
การ 

พิจารณา 
 

    การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/
คำสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) 
แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่
เกิน 15วันและแจ้งให้ผู้
ยื่นคำขอทราบภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคำขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสำเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบ)) 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5) - 
 

    ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
พร้อมรับใบอนุญาต  

1 วัน 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 
ของจำนวนเงินที่ค้าง
ชำระ 

 ระยะเวลาดำเนินการรวม  30 วัน 
15. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1  ) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการ
ปกครอง 

1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสาร
ดังกล่าวและห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายการทำสำเนา
เอกสาร(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว4135 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 

2) สำเนาทะเบียนบ้าน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสาร
ดังกล่าวและห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายการทำสำเนา
เอกสาร(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว4135 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
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15.2  เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคล) 

 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามทีร่าชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

2) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่เจ้าของ
กิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ ติดอากรแสตมป์
จำนวน 30 บาท 
 

3) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคล  

 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่า หรือ 
สิทธิอ่ืนใด ตามกฎหมายในการใช้ 
ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภทกิจการ 

 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าวสามารถใช้ ประกอบ
กิจการตามทีข่ออนุญาตได้ 

 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

6) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น 
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 
เป็นต้น 

กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

7) เอกสารหรือหลักฐาน เฉพาะกิจการที่ 
กฎหมายกำหนดให้ม ีการประเมินผล
กระทบ เช่น รายงานการ วิเคราะห์
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืน ๆ ตามทีร่าชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

8) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน 
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ ประเภทกิจการ
ที ่กำหนด) 

 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

9) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขออนุญาต กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร) 

 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

16. ค่าธรรมเนียม  

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี 
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน  
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำนักปลัด  68/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน 

อ.แกลง จ.ระยอง / 038675222 / www.muangklang.com 
(หมายเหตุ:  กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลเมืองแกลง โทร. 038-675222 ต่อ  113) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111) 
 

http://www.muangklang.com/
http://www.1111.go.th/
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง) 
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 

19. หมายเหตุ  
การแจ้งผลการพิจารณา 

19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15วันและแจ้ง
ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  

 19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 


