
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณมทีั �งหมด 133 

รายการ แบง่เป็น 13 กลุม่ดังนี� 

 

1. กจิการที�เกี�ยวกบัการเลี�ยงสตัว ์เชน่ การเลี�ยงสตัวปี์ก สตัวนํ์�า 

 

2. กจิการที�เกี�ยวกบัสตัวแ์ละผลติภัณฑ ์เชน่ การฟองหนังสตัว ์การฆ่าสตัว ์การสะสมเขาสตัว ์

 

3. กจิการที�เกี�ยวกบัอาหารเครื�องดื�ม นํ�าดื�ม เชน่ การผลตินํ�าดื�ม นํ�าแข็ง ไอศกรมี 

 

4. กจิการที�เกี�ยวกบัยา เวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์เครื�องสําอาง ผลติภัณฑช์าํระลา้ง เชน่ การผลติสบู ่ผงซักฟอก 

 

5. กจิการที�เกี�ยวกบัการเกษตร เชน่ การผลติยาสบู การผลติสะสมปุ๋ ย การสขีา้วดว้ยเครื�องจักร 

 

6. กจิการที�เกี�ยวกบัโลหะ หรอืแร่ เชน่ การหลอมหลอ่ ถลงุแร่ หรอืโลหะทกุชนดิ 

 

7. กจิการที�เกี�ยวกบัยานยนต ์เครื�องจักร หรอืเครื�องกล เชน่ การพ่นส ีเคาะ ประกอบการตั �งศนูยถ์ว่งลอ้ การซอ่มเครื�องยนต ์

 

8. กจิการที�เกี�ยวกบัไม ้เชน่ การผลติกระดาษ การเผาถา่น การผลติไมข้ดีไฟ 

 

9. กจิการที�เกี�ยวกบัการบรกิาร เชน่ รา้นเสรมิสวย หอพัก บา้นเชา่ รา้นคาราโอเกะ 

 

10. กจิการที�เกี�ยวกับสิ�งทอ เชน่ การซัก อบ รดี การยอ้ม การกดัสผีา้ 

 

11. กจิการที�เกี�ยวกับหนิ ดนิทราย ซเีมนต ์เชน่ การผลติภาชนะเดมิ เผา การเจยีระไนเพชร พลอย การผลติกระจก 

 

12. กจิการที�เกี�ยวกับ ปิโตรเลยีม ถา่นหนิ สารเคม ี

 

13. กจิการอื�นๆ ดงันี� 

 

 (1)การพมิพห์นังสอื หรอืสิ�งพมิพอ์ื�นๆที�มลีักษณะเดยีวกนักบัเครื�องจักร 

 

 (2)การผลติ การซอ่มเครื�องอเิลคโทรนกิส ์เครื�องไฟฟ้า อปุกรณ์อเิลคโทรนกิส ์อปุกรณ์ไฟฟ้า 

 

 (3)การผลติเทยีน เทยีนไข หรอืวตัถทุี�คลา้ยคลงึ 

 

 (4)การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีว หรอืการถา่ยเอกสาร 

 

 (5)การสะสมวตัถหุรอืสิ�งของที�ชาํรุด ใชแ้ลว้หรอืใช ้

 

 (6)การประกอบกจิการโดดงัสนิคา้ 

 

 (7)การลา้งขวด ภาชนะ หรอืบรรจภุัณฑท์ี�ใชแ้ลว้ 

 



 (8)การพมิพส์ลีงบนวตัถุที�มใิชส่ ิ�งทอ 

 

 9)การกอ่สรา้ง 

 

 (10)กจิการทา่เทยีบเรอืประมง สะพานปลา หรอืแพปลา 

 

ตอ้งยื�นขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ�นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ โดยยื�นคําขอตามแบบฟอรม์ที�กฎหมายกําหนด 

พรอ้มทั �งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น ณ กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม องคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลปากนํ�าปราณ 

 

   2. เงื�อนไขในการยื�นคําขอ 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื�นเอกสารที�ถกูตอ้งและครบถว้น 

 

  (2) สําเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งตามประเภทกจิการที�ขออนุญาต 

 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

 

  (4) แผนที�สงัเขปแสดงที�ตั �ง 

 

 หมายเหต:ุ ขั �นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ�มนับระยะเวลาตั �งแตเ่จา้หนา้ที�ไดรั้บเอกสารครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 หมูท่ี� 3  ตําบล
ปากนํ�าปราณ  อําเภอปราณบรุ ี จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77220 
(กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) โทรศพัท ์032-630777  
โทรสาร 032-630755  E-mail : 
paknampranburi@hotmail.com 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 8 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยื�นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทกจิการ) พรอ้มหลกัฐานที�
ทอ้งถิ�นกําหนด 
(หมายเหต:ุ ( 
))  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ที�แจง้ตอ่ผูย้ื�นคําขอให ้
แกไ้ข/เพิ�มเตมิเพื�อดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนั�น ใหจ้ัดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

1 ชั�วโมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

หลกัฐานยื�นเพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที�
และผูย้ื�นคําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั�นดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (หากผูข้อใบอนุญาตไม่แกไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ�มเตมิใหค้รบถว้น ตามที�กําหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ที�สง่คนืคําขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�ตรวจสถานที�ดา้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะนําให ้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วนั นับแตว่นัที�เอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที� 
2) พ.ศ. 2557) 
 
))  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

4) - 
การแจง้คําสั�งออกใบอนุญาต/คําสั�งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพื�อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที�ทอ้งถิ�นกําหนด หากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจง้คําสั�งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) แกผู่ข้ออนุญาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั�งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับ
แตว่นัที�เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้ม
สาํเนาแจง้สาํนัก ก.พ.ร. ทราบ))  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคีําสั�งอนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาที�ทอ้งถิ�นกําหนด (ตามประเภทกจิการที�เป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพที�มขีอ้กําหนดของทอ้งถิ�น)  
 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาที�กําหนด จะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิ�มขึ�นอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที�คา้งชาํระ))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที�มกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หลกัฐานที�แสดงการเป็นผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสทิธิ� หรอืสญัญาเชา่ หรอืสทิธอิ ื�นใด ตามกฎหมาย
ในการใชป้ระโยชนส์ถานที�ที�ใชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ( 
) 

- 

7) 
 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารที�
แสดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามที�ขอ
อนุญาตได ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ฉบบัละไม่เกนิ 10,000 บาทต่อปี (คดิตามประเภทและ
ขนาดของกจิการ) 
(หมายเหต:ุ (อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ แตล่ะประเภทมอีัตราคา่ธรรมเนยีมไมเ่ทา่กนั อตัรา
คา่ธรรมเนยีมตํ�าสดุ 20 บาท จนถงึอตัราคา่ธรรมเนยีมสงูสดุ 10,000 
บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ  88/8  หมูท่ี� 3  ตําบลปากนํ�าปราณ  อําเภอปราณบรุ ี จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ 77220 โทรศพัท ์032-630777  โทรสาร 032-630755 E-mail : 
paknampranburi@hotmail.com 
(หมายเหต:ุ ( 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น))  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2550  
  
2)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. 
2545  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป 

พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ องคก์าร

บรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ เบญญารัศม ์อรุณบรรเจดิกลุ 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


