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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ  
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาท่ีท้องถ่ินเปิดให้บริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ธีิการ 
ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการที่ตอ้งควบคุมในเขตทอ้งถ่ินนั้น) จะตอ้งยืน่ขอต่อ
อายใุบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วนัก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ(ใบอนุญาตมี
อาย ุ1 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบอนุญาต) เม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค  าสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนวนั
ใบอนุญาตส้ินสุดแลว้ตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 
ทั้งน้ีหากมายืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตแลว้แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ก  าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับ
เพิม่ขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่คา้งช าระและกรณีที่ผูป้ระกอบการคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่ 2 คร้ัง
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  2. เงื่อนไขในการยืน่ค  าขอ (ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารที่ถูกตอ้งและครบถว้น 
  (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
   (4) ......ระบุเพิม่เติมตามหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ที่ไดรั้บเอกสารครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอ
ต่ออายใุบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลกัฐานที่
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัท ี
กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้น
จนท. แจง้ต่อผูย้ืน่ค  าขอให้
แกไ้ข/เพิม่เติมเพือ่
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนั้นให้
จดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยืน่เพิม่เติมภายใน
ระยะเวลาที่ก  าหนดโดยให้
เจา้หนา้ที่และผูย้ืน่ค  าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนั้นดว้ย 
 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่
แกไ้ขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสาร
เพิม่เติมให้
ครบถว้นตามที่
ก  าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจา้หนา้ที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตุ
แห่งการคืนดว้ย
และแจง้สิทธิใน
การอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วธีิปฏิบตัิ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพจิารณา 
 

เจา้หนา้ที่ตรวจสถานที่ดา้น
สุขลกัษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสุขลกัษณะเสนอ
พจิารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ
แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ข
ดา้นสุขลกัษณะ 
 
 

งาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถูกตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วธีิ
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสัง่ออก
ใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต
ใหต่้ออายใุบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่
ผูข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทอ้งถ่ินก าหนดหากพน้
ก าหนดถือวา่ไม่ประสงคจ์ะ
รับใบอนุญาตเวน้แต่จะมี
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั
ไม่อาจมีค  าสัง่ไม่
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต่้อ
อายใุบอนุญาต 
แจง้ค  าสัง่ไม่อนุญาตใหต่้อ
อายใุบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพแก่ผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจง้
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถูกตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนุญาต
ทราบทุก 7 วนั
จนกวา่จะพจิารณา
แลว้เสร็จพร้อม
ส าเนาแจง้ส านกั
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค  าสัง่อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ทอ้งถ่ินก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพที่มี
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน)  
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก  าหนดจะตอ้งเสีย
ค่าปรับเพิม่ขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่คา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานที่แสดง
การเป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสาร
สิทธ์ิหรือสญัญา
เช่าหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์
สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลกัฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุม
อาคารที่แสดงวา่
อาคารดงักล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได ้

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้งในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารพ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือใน
น่านน ้ าไทยพ.ศ. 
2546 เป็นตน้ 

4) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
ก าหนดใหมี้การ
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วเิคราะห์
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวดั
คุณภาพดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการที่ก  าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลกัฐาน
แสดงวา่ผา่นการ
อบรมเร่ือง

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินประกาศ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียืน่ขอ
อนุญาตกิจการที่
เก่ียวขอ้งกบั
อาหาร) 

ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

(คดิตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) 
 
 
2) 

ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  ต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร  044-187500    หรือ.www.taladpho.go.th   
หมายเหตุ- 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดั 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมติัขั้นที่ 1 โดยหัวหนา้

หน่วยงาน 
จัดท าโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาด

โพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  

จงัหวดับุรีรัมย ์
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


