
 
 
 
 

หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธี
ผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้า ทางเดิน เสียง แสง 
ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่าควัน เถ้า 
ฯลฯ 

 

 
 

1) ผู้ประกอบการ รับแบบค าขอใบอนุญาต หรือ 
แบบค าขอต่ออายุ ได้ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลไชยมงคล ผู้ประกอบการรายใหม่ รับแบบค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ ผู้ประกอบการายเก่า รับ
แบบขอต่ออายุประกอบกิจการฯภายใน 30 วัน นับแต่วัน
หมดอาย ุหรือ ภายใน 31 มกราคม ของทุกป ี 

2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด าเนินการตรวจสอบสถาน 

ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตฯ หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  

3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตฯ หรือ หนังสือ
แจ้งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ได้ทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ  

4) ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ต้องแสดง
ใบอนุญาต ณ สถานที่ประกอบการ โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
และด าเนินการต่ออายุใบอนุญาต หรือ หรือด าเนินการใดๆ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 
 

 

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอัน
เกี่ยวด้วยสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท
กิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับเร่ือง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545  

2. ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธี
ประกอบการค้าได้ในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งความให้ทราบ
แล้ว  

3. ใบอนุญาตฯใช้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่
แห่งเดียวเท่านั้น หากประกอบการหลายประเภทในลักษณะและ
สถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูง
เต็มอัตรา กิจการประเภทอ่ืนๆให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา  

4. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯซึ่งอยู่ในการควบคุมของ
เทศบาลต าบลไชยมงคล หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขซึ่งก าหนดไว้ มี
ความผิดตาม ม.73 และอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตาม ม. 59,60,61,62 แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  

5. หากใบอนุญาตฯสญูหาย ถูกท าลาย ชารุดในสาระส าคญั ผู้ไดร้ับ
อนุญาตต้องยื่นคาร้องขอต่อเจ้าหน้าท่ีพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 
วัน นับแต่วันได้รับทราบ พร้อมหลักฐาน ดังนี ้ 

- เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณสีูญหาย หรือ ถูกทาลาย  

- ใบอนุญาตเดิม กรณีชารดุเสียหายในสาระส าคญั  

และให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดาเนินการออก “ใบ
แทนใบอนุญาต” 

 
 

 
 
 

ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต้องน าหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี ้ 

ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ   

ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ  

ส าเนาบตัรประจาตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  

ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านหลงัที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  

กรณีเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล  

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า จาก
เจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้
เป็นสถานประกอบการ)  

หนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบ
อ านาจ (กรณีเจา้ของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  

 
 

ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตฯประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการต่อไป จะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน
ก าหนด 30 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอาย ุซึ่งจะต้องนา
หลักฐานดังต่อไปนี ้มาแสดงต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น ดังนี ้ 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ในปีท่ีผ่านมา  

 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบ้านของ
ผู้จัดการ  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 

หนา้ท่ีของผูป้ระกอบการตามขอ้บงัคบัฯ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกจิการฯ 



     ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านหลังท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถาน  
ประกอบการ  
 กรณีเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล  

 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็น
สถานประกอบการ)  

 หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  

หมายเหตุ  

- กรณีขอต่ออายใุบอนุญาต ตอ้งยื่นแบบ พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมภายใน 90 วนั ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุหากยื่นคา
ขอต่อใบอนุญาตเม่ือใบอนุญาตส้ินอายแุลว้ ตอ้งเสียค่าปรับเพ่ิม
ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมท่ีคา้งชาระ  

- กรณีขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบ
กจิการสถานทีห่รือเคร่ืองจกัร ตอ้งยืน่แบบ  

-กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระส าคญั ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งยืน่แบบ ภายใน 15 วนั  

- กรณีโอนการดาเนินกจิการ ตอ้งยืน่แบบ  

- กรณีแจ้งเลิกกิจการ ตอ้งยื่นแบบ ก่อนถึงก าหนดเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
  

 
อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภท และ ขนาด

ของกิจการนั้นๆ ตามเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ของเทศบาลต าบลไชย
มงคล โดยชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯเป็นรายปี 
 

 

 1. ผู้ขออนุญาตรายใด ไม่ชาระคา่ธรรมเนยีมตามก าหนดจะต้องชา
ระเพิ่มอีก ร้อยละ 20 ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่
ได้บอกเลิกการดาเนินกิจการก่อนก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียม  

2. ผู้ใดฝ่าฝืนไมป่ฏิบัตติาม หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัต ิ
ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา       

จังหวัดนครราชสีมา  โทร.044 081081  
ทุกวันเวลาราชการ 

 

 
 
 

 

 
 

ค าแนะน า 
การขออนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

โดย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์  044-081081 

http://www.chaimongkon.go.th 

 

Flowchart 
                    การออกใบอนญุาต 

บทก าหนดโทษและค่าปรับ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ผู้ประกอบการ 

ยื่นเอกสารขออนุญาต 

ตรวจสอบเอกสาร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของกิจการ 
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารครบถ้วน 
- ด าเนินการตรวจสอบกิจการ 

ภายใน 7วัน และเสนอขออนุมัติ 

แจ้งให้ช าระค่าธรรมเนียม แจ้งงานจัดเก็บรายได้เก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ออกใบอนุญาต และน าส่งผู้ประกอบกจิการ 

http://www.chaimongkon.go.th/

