
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง

กําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการก่อนการ

พิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 



  
 

คํานํา 

ตามที่ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑

ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระรราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้ผู้ประสงค์จะดําเนินการกิจการจํานวน ๓๒ ประเภท ต้อง

ดําเนินการกําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบและจัดสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ประเมิน

ตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต       

 ดังนั้นในการดําเนินการดังกล่าวจะสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือทั้งจาก

ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลพระซอง เทศบาลตําบลพระซองจึง ได้จัดทํา “คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องกําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการ

ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้ึน ซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื ่องกําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข ที่ผู ้ขออนุญาตจะต้อง

ดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาล ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการออกใบอนุญาตในพ้ืนท่ี

ต่อไป  
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 ประเภทกิจการที่ต.องดำเนินการ 

กิจการที่ต*องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของ

กิจการและหลักเกณฑC วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู*ขออนุญาตจะต*องดำเนินการกHอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

พ.ศ. 2561และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑCในการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนท่ี

เกี่ยวข*อง พ.ศ. 2561 ได*แกH กิจการจำนวน 32 ประเภท (ดังรายชื่อในเอกสารแนบท*ายประกาศ 1 ประเภท

หรือขนาดของกิจการที่ผู*ขออนุญาตจะต*องดำเนินการกHอนการพิจารณาออกใบอนุญาต ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑC วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู*ขออนุญาต

จะต*องดำเนินการกHอนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561) ซ่ึงมีรายช่ือดังน้ี 

 

 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 บทบาทหน.าที่ของผู.ประกอบการ เทศบาลตำบลพระซอง และประชาชน 

 

1. บทบาทผู)ประกอบกิจการ 

เป]นหน*าท่ีของผู*ประกอบกิจการ ต*องดำเนินการตามหลักเกณฑCท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

กHอนการย่ืนขอรับใบอนุญาต 

ท้ังน้ีหลักเกณฑCท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด ได*แกH 

- ตรวจสอบกิจการตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑC และเง่ือนไขท่ีผู*ขอ   

  อนุญาตจะต*องดำเนินการกHอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

- จัดให*มีการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*ประชาชนได*รับ  

  ทราบข*อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการ และสรุปผลการรับฟRงความคิดเห็นฯ 

2. บทบาทเทศบาลตำบลพระซอง 

1) พิจารณาความเหมาะสมของกลุHมเปaาหมายในการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนท่ี 

เก่ียวข*อง 

2) ตรวจสอบและพิจารณาแบบสรุปผลการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข*อง 

และพิจารณาข*อหHวงกังวลของประชาชนให*เป]นเง่ือนไขท*ายใบอนุญาต 

3) ตรวจสอบความถูกต*องสมบูรณCของคำขอรับใบอนุญาต พร*อมท้ังความครบถ*วนและ 

ถูกต*องของเอกสารหลักฐานประกอบ 

4)   ดำเนินการตรวจสภาพด*านสุขลักษณะของสถานท่ี 

5)  พิจารณาออกใบอนุญาตหากผู*ขออนุญาตดำเนินการได*ถูกต*องครบถ*วน หรือคำแนะนำให* 

    แก*ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการให*เหมาะสมกHอนออกใบอนุญาต 

3. บทบาทประชาชนท่ีเก่ียวข)อง 

- มีสHวนรHวมในการแสดงความคิดเห็น ข*อหHวงกังวล เก่ียวกับสถานประกอบการ 

- เสนอแนะมาตรการปaองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 



  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัต ิ

1. ผู)ขออนุญาตตรวจสอบประเภทกิจการและจัดหาแบบฟอรKมเอกสาร 

ผู#ประสงค*จะประกอบกิจการ ทำการตรวจส6อบว6ากิจการที่ตนประสงค*จะขออนุญาตประกอบการน้ันต้ัง 

อยู6ในพื้นท่ีเทศบาลตำบลพระซอง โดยผู#ขออนุญาตจะต#องยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานเทศบาลตำบล       

พระซองซ่ึงสถานประกอบกิจการต้ังอยู6 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1.1 ตรวจสอบว6าเข#าข6าย 32 ประเภทกิจการท่ีต#องดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ หรือไม6 

1.2 ตรวจสอบว6าเปTนกิจการท่ีต#องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล#อมตามกฎหมายว6าด#วย 

การส6งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล#อมแห6งชาติ และได#ดำเนินการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชนตาม

กฎหมายว6าด#วยการส6งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล#อมแห6งชาติแล#วหรือไม6 ซึ่งประกาศกระทรวงฯ กำหนดว6า

กิจการจำพวกนี้สามารถนำรายงานผลการรับฟ[งความคิดเห็นมาใช#ได#เลย ไม6จำเปTนเปTนต#องจัดรับฟ[งความเห็นของ

ประชาชนท่ีเก่ียวข#องอีก  

1.3 จัดหาแบบฟอร*มและรายการเอกสารท่ีต#องใช#ประกอบ 

     1) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ*และเงื ่อนไขที่ผู #ขออนุญาตจะต#องดำเนินการก6อนการ

พิจารณาออกใบอนุญาตภาคผนวกที่ 6.1 (เอกสารแนบท#ายประกาศ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ* วิธีการและเงื่อนไขที่ผู#ขออนุญาตจะต#องดำเนินการก6อนการ

พิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561) ซึ่งมีแบบรายการตรวจสอบฯ จำนวน 4 แบบ สำหรับกิจการ 4 ประเภท 

ได#แก6 

- แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปด#วยวิธีการ เผาในเตาเผา 

- แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปด#วยวิธีการฝ[งกลบอย6างถูก  

  หลักสุขาภิบาล 

- แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือด#วยวิธีการเผาในเตาเผา 

- กิจการในข#อ 3 แห6งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเปTนอันตรายต6อสุขภาพ 

  พ.ศ. 2558 

2) แบบฟอร*มคำขอพิจารณาการกำหนดกลุ6มเปgาหมายและปhดประกาศประชาสัมพันธ*การ รับฟ[ง

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข#อง (แบบฟอร'ม คห.1 ) 

      3) แบบกำหนดกลุ6มเปgาหมายในการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชน (แบบฟอร'ม คห.2) 

                 4) แบบสรุปผลการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข#อง (เอกสารแนบท6ายประกาศ            

                 กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ'ในการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข6องพ.ศ. 

2561) 



  
 
 
 2. ผู6ขออนุญาตตรวจสอบและประเมินตนเองด6านสุขลักษณะและอนามัยส่ิงแวดล6อม 

 2.1 ประเมินตนเอง โดยใช# “แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ*และเง่ือนไขท่ีผู#ขออนุญาตจะต#อง

ดำเนินการก6อนพิจารณาออกใบอนุญาต” ซ่ึงข#อมูลท่ีต#องกรอกในแบบรายการตรวจสอบฯ ประกอบด#วย 2 ส6วน

คือ 

สVวนท่ี 1 ให6กรอกข6อมูลท่ัวไป 

1) ช่ือสถานประกอบกิจการ 

2) ช่ือเจ#าของสถานประกอบกิจการ 

3) ท่ีอยู6สถานประกอบกิจการ 

4)   ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ* 

5)   วัน เดือน ปk ท่ีเร่ิมดำเนินการ 

6)   ขนาดพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการ 

7)   เวลาทำงานของสถานประกอบกิจการ 

8)   จำนวนผู#ปฏิบัติงานประจำ 

9)   ชนิดของวัตถุดิบ / สารเคมี ท่ีใช#ใน และปริมาณการจัดเก็บ 

10)  ชนิดของเคร่ืองจักร ท่ีใช#ในกระบวนการผลิต 

11)  แผนท่ี หรือ ภาพถ6ายทางอากาศแสดงท่ีต้ัง อาณาเขต และการใช#ท่ีดินโดยรอบสถานประกอบ.  

      กิจการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

12)  แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ* 

สVวนท่ี 2 เปXนมาตรการหรือรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ประกอบด6วยหัวข6อ ดังน้ี 

      1)   สถานท่ีต้ังและลักษณะอาคาร 

      2)   การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ 

      3)   การควบคุมสารอันตรายและมลพิษท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ 

                 4)   ความปลอดภัยของอุปกรณ* เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักร 

      5)   อุปกรณ*คุ#มครองความปลอดภัยส6วนบุคคล 

      6)   การปgองกันและระงับอัคคีภัย 

      7)   การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู#ปฏิบัติงาน 

                 8)   ความรับผิดชอบต6อสังคม 

 

 



  
 

 2.2 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประกอบ "แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ*และเงื่อนไขที่ผู#

ขออนุญาตจะต#องดำเนินการก6อนการพิจารณาออกใบอนุญาต" โดยอาจเปTนเอกสารท่ีแสดงให#เห็นถึงการออกแบบ

หรือวางแผนประกอบกิจการ หรือเปTนมาตรการที่กำหนดไว#ก6อนล6วงหน#าเพื่อปgองกันผลกระทบด#านอนามัย

ส่ิงแวดล#อมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ  

 

*** ข้ันตอนท่ี 3-5 เป1นการรับฟ7งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวขCอง 

กรณีเป'นกิจการท่ีต/องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล/อมตามกฎหมายว@าด/วยการส@งเสริมและรักษา 

คุณภาพส่ิงแวดล/อมแห@งชาติ และได/ดำเนินการรับฟJงความคิดเห็นของประชาขนตามกฎหมายว@าด/วยการส@งเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล/อมแห@งชาติแล/ว สามารถนำรายงานผลการรับฟJงความคิดเห็นมาใช/ได/เลย ให/ผู/ขอ 

อนุญาตข/ามไปดำเนินการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการในข้ันตอนท่ี 6 

 

3. ผู6ขออนุญาตเตรียมการกVอนรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข6อง 

 3.1 จัดทำเอกสารเพ่ือเผยแพร6เก่ียวกับการประกอบกิจการ 

 3.2 การกำหนดกลุ6มประชาชนท่ีจะเข#ารับฟ[งความคิดเห็น และการกำหนดวิธีการในการรับฟ[งความ 

     คิดเห็น 

3.3 ย่ืนเอกสารคำขอเพ่ือให#ราชการส6วนท#องถ่ินพิจารณาความเหมาะสม 

3.4 ผู#ขออนุญาตติดประกาศแจ#งการจัดรับฟ[งความคิดเห็น 

 

4. ผู6ขออนุญาตดำเนินการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข6อง  

 4.1 ดำเนินการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข#อง 

 4.2 ในการจัดรับฟ[งความคิดเห็น ต#องจัดช6วงเวลาให#เหมาะสม มีการนำเสนอข#อมูลเท็จจริง 

 4.3 แจ#งช6องทางให#ประชาชนได#ส6งความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

5. สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข6อง  

          5.1 จัดทำสรุปผลการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข#อง  

          5.2 สรุปผลการรับฟ[งความคิดเห็นให#ประชาชนรับทราบโดยเร็ว 

 

  

 



  
 
 
 6. ผู)ขออนุญาตย่ืนคำขออนุญาตตPอเจ)าพนักงานท)องถ่ิน 

6.1 ผู#ขออนุญาตย่ืนขอใบอนุญาตจากราชการส6วนท#องถ่ิน 

    (ก) แบบฟอร*มคำขอรับใบอนุญาต 

              (ข) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ*และเงื ่อนไขที่ผู #ขออนุญาตจะต#องดำเนินการก6อนการ

พิจารณาออกใบอนุญาต พร#อมหลักฐานประกอบ 

   (ค) แบบสรุปผลการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข#อง หรือ รายงานการรับฟ[งความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีเก่ียวข#องตามกฎหมายว6าด#วยการส6งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล#อมแห6งชาติ 

   (ง) เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง เช6น 

       - สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข#าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืนๆ) 

       - สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว6าด#วยการควบคุมอาคาร หนังสือให#ความเห็นชอบการ      

         ประเมินผลกระทบต6อส่ิงแวดล#อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจำเปTน 

                 - ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

                - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปTนนิติบุคคล และหลักฐานท่ีแสดงการเปTนผู#มีอำนาจลง 

                  นามแทนนิติบุคคล 

                - เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส6วนท#องถ่ินประกาศกำหนด 

6.2 ราชการส6วนท#องถ่ินรับคำขอและตรวจสอบความถูกต#อง 

               1) เมื่อได#รับคำขอรับใบอนุญาต เจ#าพนักงานท#องถิ่นตรวจความถูกต#องและความสมบูรณ*ของคำขอ

โดยพนักงานเจ#าหน#าที่ผู #มีหน#าที่ในการรับคำขอจะต#องตรวจสอบคำขอ และรายการเอกสารหรือหลักฐานให#

ถูกต#องครบถ#วน 

    2) ตรวจเอกสาร 

                  -      เจ#าหน#าท่ีตรวจสอบความถูกต#องของคำขอ และความครบถ#วนของเอกสารหลักฐานทันทีตาม  

                    มาตรา 8 แห6งพระราชบัญญัติ   การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    

                    พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารประกอบท่ีได#รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

                 -       หากเอกสารไม6ถูกต#องหรือไม6ครบถ#วน เจ#าหน#าท่ีแจ#งต6อผู#ย่ืนคำขอให#แก#ไขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือ 

                   ดำเนินการ หากไม6สามารถดำเนินการได#ในขณะน้ัน ให#จัดทำบันทึกความบกพร6องและรายการ    

                   เอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยให#เจ#าหน#าท่ีและผู#ย่ืนคำขอลงนาม        

                   ไว#ในบันทึกด#วย เจ#าหน#าท่ีตรวจสอบความถูกต#องของคำขอ และความครบถ#วน 

      -      หากผู#ย่ืนคำขอไม6แก#ไขคำขอหรือไม6ส6งเอกสารเพ่ิมเติมให#ครบถ#วน ตามท่ีกำหนด ในแบบ 

        บันทึก ความบกพร6อง ให#ผู#รับผิดชอบส6งคืนคำขอ เม่ือพ#นกำหนดระยะท่ีให#แก#ไข 



  
 

6.3 ราชการส6วนท#องถ่ินตรวจสถานท่ีด#านสุขลักษณะ 

                ผู#รับผิดชอบจะต#องตรวจสภาพด#านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข#อบัญญัติท#องถิ่นและ

กฎหมายที่เกี่ยวข#องภายใน 30 วันนับแต6วันที่ได#รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต#องหรือครบถ#วนตามที่กำหนดใน 

ข#อบัญญัติท#องถ่ินตามมาตรา 56 ว6ากิจการน้ันถูกสุขลักษณะหรือไม6ตามข#อบัญญัติท#องถ่ิน   

      เมื่อผู#รับผิดชอบดำเนินการตรวจสภาพด#านสุขลักษณะแล#ว ให#ทำรายงานและเสนอความเห็นต6อเจ#า

พนักงานท#องถ่ินได#เปTน 2 กรณี ดังน้ี 

(ก) กรณีท่ีมีสภาพถูกต#องครบถ#วนตามท่ีกำหนดไว#ในข#อบัญญัติท#องถ่ินและกฎหมายอ่ืนท่ี  

เก่ียวข#องหรือถูกต#องครบถ#วน แต6สมควรให#มีการปฏิบัติการใด ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดไว#

ในข#อบัญญัติท#องถ่ินเปTนเฉพาะรายให#เสนอความเห็นว6า "สมควรออกใบอนุญาต" หรือ 

"สมควรออกใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไข" ได# 

(ข) กรณีท่ีมีสภาพไม6ถูกต#องครบถ#วนตามท่ีกำหนดไว#ในข#อบัญญัติท#องถ่ินและกฎหมายอ่ืนท่ี.    

เก่ียวข#องให#ผู#รับผิดชอบท่ีทำการตรวจสภาพมีคำแนะนำให#ผู#ขออนุญาตแก#ไขปรับปรุงให#

ถูกต#องครบถ#วนภายในระยะเวลาอันสมควรถ#าผู#ขออนุญาตไม6ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม6ถูกต#อง

ตามคำแนะนำให#เสนอความเห็นว6า "ไม6สมควรออกใบอนุญาต" พร#อมด#วยเหตุผลดังกล6าว 

6.4 ราชการส6วนท#องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาตหรือแจ#งคำส่ังไม6อนุญาต 

     เจ#าพนักงานท#องถิ่นต#องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ#งคำสั่งไม6อนุญาตพร#อมด#วยเหตุผลให#ผู#ขอ

อนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต6วันท่ีได#รับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต#องหรือครบถ#วนตามท่ีกำหนดในข#อบัญญัติ

ท#องถ่ิน (มาตรา 56 วรรคสอง) 

     ในกรณีที่มีเหตุจำเปTนที่เจ#าพนักงานท#องถิ่นไม6อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม6อาจมีคำสั่งไม6อนุญาตได#

ภายในกำหนดเวลาข#างต#น ให#ขยายเวลาออกไปได#อีกไม6เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม6เกิน 15 วัน แต6ต#องมีหนังสือแจ#งการ

ขยายเวลาและเหตุจำเปTนแต6ละครั้ง ให#ผู#ขออนุญาตทราบก6อนสิ้นกำหนดเวลาดังกล6าว หรือตามที่ได#ขยายเวลา

แล#วนั้น แล#วแต6กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยหากยังไม6สามารถดำเนินการได#แล#วเสร็จให#แจ#งเปTนหนังสือให#ผู#

คำขออนุญาตทราบถึงเหตุแห6งความล6าข#าทุก 7 วัน จนกว6าจะพิจารณาแล#วเสร็จ พร#อมสำเนาแจ#ง สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกคร้ัง 

(ก) กรณีท่ีเจ#าพนักงานท#องถ่ินออกใบอนุญาต ให#มีหนังสือแจ#งการอนุญาตแก6ผู#ขออนุญาตทราบ 

โดยกำหนดให#ผู#ขออนุญาตต#องไปรับใบอนุญาตท่ีสำนักงานราชการส6วนท#องถ่ิน ภายในระยะ 

เวลาอันสมควร (ท้ังน้ีไม6ควรเกินกว6า 15 วันนับแต6วันท่ีได#รับหนังสือแจ#ง) 

 

 



  
 
 
 (ข) กรณีท่ีเจ#าพนักงานท#องถ่ินจะไม6ออกใบอนุญาต ก6อนท่ีจะมีคำส่ังไม6ออกใบอนุญาต              

    เจ#าพนักงานท#องถ่ินจะต#องมีหนังสือแจ#งข#อเท็จจริงและเหตุท่ีจะไม6อนุญาตให#ประกอบ   

    กิจการเพ่ือให#ผู#ขออนุญาตได#มีโอกาสโต#แย#งคัดค#านหรือข้ีแจงแสดงหลักฐานของตนภายใน     

    กำหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30แห6งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  

    2539) โดยหากล6วงเลยกำหนดเวลาดังกล6าวแล#วผู#ขออนุญาตไม6แจ#งความเห็นใด ๆ หรือมี.  

    การแจ#งความเห็น แต6ผู#รับผิดชอบเห็นว6าไม6มีเหตุผลเพียงพอเจ#าพนักงานท#องถ่ิน จึงออก  

   "คำส่ังไม6อนุญาต" (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจ#าพนักงานท#องถ่ินต#องระบุการใช#สิทธิอุทธรณ*  

    ตามมาตรา 66 แห6งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม โดย 

    ระบุว6า “หากท6านไม6พอใจคำส่ังน้ีหรือเห็นว6าไม6ได#รับความเปTนธรรมท6านมีสิทธิอุทรณ*คำส่ัง.    

    ต6อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ*ได#ภายในสามสิบวันนับแต6วันทราบคำส่ังน้ี” 

6.5 ติดตามให*ย่ืนคำขอกHอนใบอนุญาตส้ินอายุและการชำระคHาธรรมเนียม 

               เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบตรวจติดตามให*ผู*ประกอบกิจการ (กรณีรายเกHา) ให*มายื่นคำขอตHออายุ

ใบอนุญาตกHอนส้ินอายุและชำระคHาธรรมเนียม เชHน การทำหนังสือติดตาม เป]นต*น 

 

** หมายเหตุ 

1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุ 1 ป= นับแต?วันที่ออกใบอนุญาตและใหBใชBไดBเพียงในเขตอำนาจ

ของราชการส?วนทBองถ่ินท่ีเปKนผูBออกใบอนุญาตน้ันเท?าน้ันตามมาตรา 55 

2) การขอต?อใบอนุญาตจะตBองย่ืนคำขอก?อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดBย่ืนคำขอ พรBอมกับเสียค?าธรรมเนียมแลBว

ใหBประกอบกิจการต?อไปไดBจนกว?าเจBาพนักงานทBองถิ่นจะสั่งไม?ต?ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผูBไดBรับใบอนุญาตมี

หนBาที ่ตBองเสียค?าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที ่กำหนดไวBในขBอบัญญัติทBองถิ ่นถBามิไดBเสีย

ค?าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ใหBชำระค?าปรับเพิ่มขึ้นอีกรBอยละยี่สิบของจำนวนค?าธรรมเนียมที่คBางชำระ 

ตามความในมาตรา 66 

3) หากย่ืนคำขอต?ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตส้ินอายุแลBว ตBองดำเนินการขออนุญาตใหม? 

 

 

 

 

 

 



  
 

7. แนวทางการนำผลการรับฟSงความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาต 

การนำผลการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาต มีแนวทางดังน้ี 

    (1) กรณีไมHมีความเห็นใด ๆ ของประชาชน ให*ราชการสHวนท*องถิ่นพิจารณาโดยถือวHาได*มีการรับ

ฟRงความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาอนุญาตแล*ว 

    (2) กรณีมีความคิดเห็นหรือข*อหHวงกังวลของประชาชน หากจะมีการออกใบอนุญาตเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินจำเป]นต*องนำความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตเป]นการเฉพาะให*

ผู*รับอนุญาตปฏิบัติเพื่อปaองกันอันตรายตHอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 33 วรรคสองแหHงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม 

    (3) กรณีมีความคิดเห็นทั้งเห็นด*วยและคัดค*าน ให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นพิจารณาการอนุญาตตาม

เหตุผลภายใต*ข*อเท็จจริงและข*อกฎหมายที่เกี่ยวข*องเป]นสำคัญ หากจะมีการออกใบอนุญาตเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินจำเป]นต*องนำความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตเป]นการเฉพาะให*

ผู*รับอนุญาตปฏิบัติเพื่อปaองกันอันตรายตHอสุขภาพของสาธารณะชนเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 33 วรรคสองแหHงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม 

    (4) กรณีมีผู*คัดค*าน ให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นพิจารณาการอนุญาตตามเหตุผลภายใต*ข*อเท็จจริง และ

ข*อกฎหมายที่เกี่ยวข*องเป]นสำคัญ หากจะมีการออกใบอนุญาต เจ*าพนักงานท*องถิ่นจำเป]นต*องนำความคิดเห็น

ของประชาชนมาประกอบการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตเป]นการเฉพาะให*ผู*รับอนุญาตปฏิบัติเพื่อปaองกัน

อันตรายตHอสุขภาพของสาธารณะชนเพิ ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แหHง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม 

    ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นได*พิจารณาออกใบอนุญาตตามข*อ 3 และข*อ 4 แล*ว ควร

ประกาศผลการพิจารณา พร*อมทั้งเหตุผลแหHงการพิจารณาอนุญาตให*ประชาชนทราบโดยมิชักช*า โดยปjด

ประกาศไว*ในท่ีเปjดเผย ดังน้ี 

     (1) ท่ีทำการองคCกรปกครองสHวนท*องถ่ินท่ีสถานประกอบกิจการต้ังอยูH 

               (2) สถานท่ีต้ังสถานประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 



  
 
 
 แผนผังแสดงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัต ิ

 
1แผนผังน้ี แสดงกลไกในภาพรวมของการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 56 แห@งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

และท่ีแกKไขเพ่ิมเติม ส@วนข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตและพิจารณาออกใบอนุญาตน้ัน ตKองดำเนินการใหKเปOนไปตามพระราขบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซ่ึงไดKระบุโดยละเอียดไวKในบทท่ี 3 
2เฉพาะกรณีท่ีราชการส@วนทKองถ่ินไดKออกขKอบัญญัติควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต@อสุขภาพไวK หากไม@มีขKอบัญญัติทKองถ่ิน 

ตามความในมาตรา 32 (1) ผูKประกอบกิจการไม@ตKองขอรับใบอนุญาต 



  
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัต ิ

 



  
 
 
 แผนผังแสดงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัต ิ

 



  
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัต ิ

 

 

หมายเหต ุ

- กล+องข/อความตัวเอียง คือเอกสารที่เจ/าพนักงานท/องถิ่นต/องพิจารณาเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารที่ต/องพิจารณาตามกลไกการอนุญาตปกต ิ

- ขั้นตอนในกรอบเส/นปะ เปDนไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



  
 
 
 เอกสารอ.างอิง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข    

ท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑.                       

(๒๕๖๑, ๒๑ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๘ ง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑCในการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข*อง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   (๒๕๖๑, ๒๑ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๘ ง 

 

กองประเมินผลกระทบตHอสุขภาพ กรมอนามัย. ๒๕๖๓. คูPมือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู )ขออนุญาต

จะต)องดำเนินการกPอนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑKในการรับฟSงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข)อง พ.ศ. ๒๕๖๑. 

พิมพCคร้ังท่ี ๑. ปทุมธานี. บริษัท ธัญญCสัมฤทธ์ิ 249 จำกัด. 

 

 

 


