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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทเีป็นอ ันตรายตอ่สุขภาพ 
หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชือกระบวนงาน : การขอใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ  : กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมูข่องงานบร ิการ  : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หร ือทเีกียวข ้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทวัไป  
7. พนืทใีหบ้ร ิการ  : ทอ้งถิน  
8. กฎหมายข ้อบังคับ/ข ้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ  30 วนั 
9. ข ้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  
 จาํนวนคาํขอทนี้อยทสีุด 0  
10. ชืออ ้างอ ิงของคู่มือประชาชน  การขอใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการใหบ้ร ิการ   

1) สถานทใีห้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ  ์วธิ ีการ  เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามทีองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถินใหเ้ป็นกิจการทีตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถินนนั) ตอ้งยืนขออนญุาตตอ่เจา้
พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบโดยยืนคาํขอตามแบบฟอรม์ทีกฎหมายกาํหนดพรอ้มทงัเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตตามขอ้กาํหนดของทอ้งถินณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 
 
   (2) สาํเนาใบอนญุาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งตามประเภทกิจการทีขออนญุาต 
 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
   (4) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทีราชการสว่น
ทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเรมินบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
13. ข ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรี ับผดิชอบ 

ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํ
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการทีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พรอ้มหลกัฐานที

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
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ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถินกาํหนด 
 

บรบิทของทอ้งถิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของคาํขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ทีแจง้ตอ่ผูยื้นคาํ
ขอใหแ้กไ้ข/เพมิเติมเพือ
ดาํเนินการหากไม่สามารถ
ดาํเนินการไดใ้นขณะนนัให้
จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกาํหนดโดยให้
เจา้หนา้ทีและผูยื้นคาํขอลง
นามไวใ้นบนัทกึนนัดว้ย 
 
 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิน 
2. หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขคาํขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพมิเติม
ใหค้รบถว้นตามที
กาํหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ
ขอและเอกสาร
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถงึเหตแุห่ง
การคืนดว้ยและ
แจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วธีิ
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 
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ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

3 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิน 
2. กฎหมาย
กาํหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที 
2)  
พ.ศ. 2557) 
 
) 

4) 

- 
 

การแจง้คาํสงัออก
ใบอนญุาต/คาํสงัไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพือ
มารบัใบอนญุาตภายใน

7 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิน 
2. ในกรณีทีเจา้
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ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาทีทอ้งถินกาํหนด
หากพน้กาํหนดถือวา่ไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรอืขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไม่อนญุาต 
แจง้คาํสงัไม่ออกใบอนญุาต
ประกอบกิจการทีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผูข้อ
อนญุาตทราบพรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์
 
 

พนกังานทอ้งถิน
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรอืยงั
ไม่อาจมีคาํสงัไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแตว่นัที
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็
พรอ้มสาํเนาแจง้
สาํนกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชาํระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คาํสงัอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาชาํระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีทอ้งถินกาํหนด 
(ตามประเภทกิจการทีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพทีมี
ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)  
 
 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิน 
2. กรณีไม่ชาํระ
ตามระยะเวลาที
กาํหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิมขนึอีก
รอ้ยละ 20 ของ
จาํนวนเงนิทีคา้ง



6/10 
 

ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ชาํระ) 
ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีทีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

5) 
หลักฐานทีแสดง

การเป็นผู้มี

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ  สาํหร ับยนืเพมิเตมิ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาเอกสาร

สิทธิหรือสัญญา

เช่าหรือสิทธิอืน

ใดตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์สถานที

ทีใช้ประกอบ

กิจการในแต่ละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคารทีแสดงว่า

อาคารดังกล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามทีขออนุญาต

ได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

3) 
สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

กฎหมายอืนที

เกียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเช่น

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

เดินเรือในน่านนํา

ไทยพ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

กิจการที

กฎหมาย

กําหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบเช่น

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมินผล

กระทบต่อ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

สุขภาพ (HIA) 

5) 

ผลการตรวจวัด

คุณภาพด้าน

สิงแวดล้อม (ใน

แต่ละประเภท

กิจการทีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลักฐาน

แสดงว่าผ่านการ

อบรมเรือง

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณียืนขอ

อนุญาตกิจการที

เกียวข้องกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอืนๆ

ตามทีราชการส่วน

ท้องถินประกาศ

กําหนดในแต่ละ

ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทเีป็นอ ันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกจิการ) 
 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิน) 
 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ  (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิน) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันทพีมิพ  ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร ่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานภุาพ 

 
 

 
 


