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ท าความเขา้ใจ  เก่ียวกับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือ  กรรมวิธีการผลิต ท่ี

ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดโรค ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณ

ขา้งเคียง นั้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมลพิษ ทางอากาศ ทางน ้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสัน่สะเทือน รังสี ฝุ่ น

ละออง เขม่า เถา้ ฯลฯ กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีบญัญัติไวใ้น  พระราชบญัญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 7 ท่ีจะตอ้งมีการก ากบัดูแลการ ประกอบกิจการ โดยผูด้  าเนินการตอ้งปฏิบติั

เก่ียวกบัการดูแล สภาพ หรือ สุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้  าเนินกิจการ มีการควบคุมปัญหามลพิษท่ีเกิดจาก

สถาน ประกอบการของตน และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน สถานประกอบการท่ี

ไม่มีการป้องกันควบคุมและบ าบดั มลพิษอย่างถูกตอ้ง หรือไม่ มีการบริหารจดัการท่ีดีพอ ย่อมก่อให้เกิด

ปัญหาต่อผูอ้าศยัใกลเ้คียงจนเกิดการ ร้องเรียน ด้านกล่ินเหม็น อากาศเสีย น ้ าเสียและเสียงดงั ซ่ึงการก่อ

ปัญหาเหล่าน้ี เกิดจากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการไม่ไดค้  านึงถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตามมา จึงไม่มีการวาง แผนการด าเนินกิจการ 

ตั้ งแต่เร่ิมต้น ไม่ว่าจะเป็นท าเลท่ีเหมาะสม การวางผงั โครงสร้างของสถานประกอบการ การคัดเลือก

เคร่ืองจักร ตลอดจนการมีมาตรการ  ควบคุมและป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงพ้ืนท่ีหรือ

เทคโนโลยท่ีีจะบ าบดั ของเสีย เป็นตน้  

2. สถานประกอบการบางแห่ง ผูป้ระกอบการ ผูป้ฏิบติังาน ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในอนัตราย ท่ี

เกิดจากการประกอบกิจการนั้น ๆ ท าให้ขาดการวาง แผนการจดัการในสถานประกอบการและการไม่เห็น

ความ ส าคญัของสถาน ประกอบการ อนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย และผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  

3. ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ดดัแปลงอาคารพาณิชยห์รือท่ีอยูอ่าศยัเป็นสถาน ประกอบการ ส่วนใหญ่

มกัก่อปัญหาต่อชุมชนไดง่้ายและยากต่อการแกไ้ข  

4. การควบคุมตรวจสอบ ควบคุมก ากบัดูแลของภาคราชการยงัไม่ทัว่ถึง 

5. มีความซ ้ าซอ้นในดา้นองค์กรของรัฐ ตลอดจนมีกฎหมายหลายฉบบัท่ี  เก่ียวขอ้งในการควบคุม 

ดูแลการประกอบการ ท าใหก้ารควบคุมตรวจสอบไม่มี ประสิทธิภาพ  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 5/2538 เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ สุขภาพ ตามพระราชบญัญติั

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ประกาศกิจการ จ  านวน 130 ประเภทโดยแบ่งเป็น 13 กลุ่มกิจการท่ีเป็น 



อนัตรายต่อสุขภาพ ต่อมาประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 13/2543 เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(ฉบบัท่ี 3) ตามพระราชบญัญติักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดป้ระกาศกิจการท่ีเป็น อนัตรายต่อสุขภาพ

เพ่ิม คือ การสกัผวิหนงั การเจาะหูหรือเจาะอวยัวะอ่ืน และตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองกิจการท่ี

เป็น อนัตรายต่อสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) (ฉบับท่ี 5) (ฉบับท่ี 6) ได้ประกาศกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

เพ่ิมข้ึนอีก 4 ประเภท คือ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า

ดว้ย สถานพยาบาล กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ แพปลา กิจการให้บริการเล้ียงดูแลเด็กท่ี

บา้นและกิจการใหบ้ริการดูแลผูสู้งอายท่ีุ บา้น ฉะนั้นในปัจจุบนัจึงมีกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจ านวน

ทั้งส้ิน 135 ประเภท ใน 13 กลุ่ม 

หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

1. หลกัเกณฑ์วธิีการ  

ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในแต่ละ  ประเภทกิจการ 

(ตามท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของ ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งควบคุมในเขต

ทอ้งถ่ินนั้น) ตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อเจา้ พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยยืน่ค  าขอตาม

แบบฟอร์มท่ี กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก  าหนดของเทศบาลต าบล 

หอค า 

2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ  

(1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

(2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตาม  ประเภทกิจการท่ีขอ

อนุญาต  

(3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการตอ้งถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑ ์ 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ี ได้รับเอกสาร

ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้และแจ้งผลการ  พิจารณาภายใน 7 วนันับแต่วนั

พิจารณาแลว้เสร็จ 

 



ข้ันตอน  และระยะเวลาการให้บริการ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ใหบ้ริการ 
การตรวจสอบ เอกสาร ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (แต่
ละประเภทกิจการ) พร้อมหลกัฐานท่ี ทอ้งถ่ิน
ก าหนด 

15 นาที 

การตรวจสอบ เอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ทนัที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถว้นเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู ้
ยืน่ค  าขอให้แกไ้ข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขณะนั้นให้ จดัท า
บนัทึกความบกพร่องและรายการ เอกสารหรือ
หลักฐานยื่น เพ่ิม เติมภายใน  ระยะเวลาท่ี
ก  าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู  ้ยื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนั้นดว้ย 

1 ชัว่โมง 

การพิจารณา เจา้หน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลกัษณะ กรณี
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ดา้นสุขลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลัก เกณฑ์ ด้ าน  สุ ข ลักษณ ะแนะน า ให้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้น สุขลกัษณะ 

20 วนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ใหบ้ริการ 
 การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่ อนุญาต 

1. กรณีอนุญาต  
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาต 
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด  ถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แต่จะ มีเหตุหรือ
ขอ้แกต้วัอนัสมควร  
2. กรณีไม่อนุญาต  
แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบ กิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ  ประเภท
กิจการ) แก่ผูข้ออนุญาตทราบ พร้อมแจง้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ 

8 วนั 

 ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค  าสั่งอนุญาต) แจง้
ให้ผูข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม  ตาม
อตัราและระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด  (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ สุขภาพท่ีมี
ขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ิน) 

1 วนั 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

รายการเอกสารยนืยนัตวัตน จ านวน 
เอกสาร ฉบบั

จริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย นบั 
เอกสาร 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิหรือสัญญาเช่าหรือ สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้ ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบ
กิจการใน แต่ละประเภทกิจการ 

0 1 ฉบบั 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุม
อาคารท่ีแสดงว่าอาคาร  ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามท่ี ขออนุญาตได ้

0 1 ฉบบั 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี เก่ียวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่น ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือใน น่านน ้ าไทยพ.ศ. 2546 
เป็นตน้ 

0 1 ฉบบั 

เอกสารห รือหลักฐาน เฉพาะกิ จก าร ท่ี  กฎหมาย
ก าหนดให้มีการประเมินผล กระทบเช่นรายงานการ
วิเคราะห์  ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) รายงานการ 
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

0 1 ฉบบั 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการท่ีก  าหนด) 

1 1 ฉบบั 

ใบรับรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงว่า ผ่านการอบรม
เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร  (กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั อาหาร) 

1 0 ฉบบั 

 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลหอค า  อ  าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ  ในวนัและเวลาราชการ  08.30 – 16.30  น. 


