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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

   ตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน     0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40  

11. ชองทางการใหบริการ  

 1)  สถานท่ีใหบริการ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา  

    ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา     

    08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

    หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ  2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ี    

    ทองถ่ินเปดใหบริการ) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

     ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) จะตองยื่นขอตออายุ
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ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 

ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน

ทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาต

สิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

     ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

     (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

     (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

     (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน

กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพพรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

15 นาที -  

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคํา

ขอและความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

จนท. แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติม

เพ่ือดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการ

ไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดย

ใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวใน

บันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง -  

3) การพิจารณา เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 20 วัน -  



3/6 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

4) - 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการ

อนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ิน

กําหนดหากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว

อันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน -  

5) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต

ตออายุใบอนุญาต) แจงใหผูขออนุญาตมา

ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด (ตามประเภท 

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีมี

ขอกําหนดของทองถ่ิน)  

1 วัน -  

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

     ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศกาํหนด

ในแตละประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณี

ท่ีมีการมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศกาํหนด

ในแตละประเภทกิจการ) 

5) หลักฐานท่ีแสดงการเปน

ผูมีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศกาํหนด

ในแตละประเภทกิจการ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญา

เชาหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมาย

ในการใชประโยชนสถานท่ีท่ีใช

ประกอบกิจการในแตละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

2) หลักฐานการอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารท่ีแสดงวาอาคารดังกลาว

สามารถใชประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนุญาตได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของในแตละประเภท

กิจการเชนใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2547 พ.ร.บ. การเดินเรือใน

นานน้ําไทยพ.ศ. 2546 เปนตน 

4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ

กิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหมี

การประเมินผลกระทบเชน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ในแตละประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทยและหลักฐาน

แสดงวาผานการอบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป 

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

คาธรรมเนียม  0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

 1)   ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา หมายเลขโทรศัพท 032-741793 หรือ    

      www.nongklangna.go.th 

      หมายเหตุ- 

 

 2)   ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

      หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111    
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      เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สํานักปลัด 

อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

 


