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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 03/09/2015 18:05  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย 234 หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 
40170 
โทรศพัท์ 043-210130 โทรสาร 043-210755/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ - 



2/10 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพในแต่ละประเภทกิจการ 
(ตามที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถิ่นนัน้) 
จะต้องยื่นขอต่ออายใุบอนุญาตต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วนั 
ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบอนญุาต) 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะมีค าสัง่ไม่ต่ออา
ยใุบอนญุาต และหากผู้ขอต่ออายใุบอนญุาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว 
ต้องด าเนินการขออนญุาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
 ทัง้นีห้ากมายื่นขอต่ออายใุบอนญุาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 
และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 ครัง้ 
เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
  2. เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ (ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกูต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
 
 (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
 
   (4) ......ระบเุพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 
และตามแบบที่ราชการสว่นท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
 หมายเหต:ุ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชนเ
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รียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอ
ต่ออายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุ
ภาพ 
พร้อมหลกัฐานที่ท้องถิ่นก า
หนด 
 

15 นาท ี องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถู
กต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอก
สารหลกัฐานทนัที 
    กรณีไม่ถกูต้อง/ครบถ้วน 
จนท. 
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เ
พิ่มเติมเพื่อด าเนินการ 
หากไม่สามารถด าเนินการไ
ด้ในขณะนัน้ 
ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่
องและรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้
ด้วย 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สขุลกัษณะ 
    
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนญุ
าต 
     
กรณีไม่ถกูต้องตามหลกัเก
ณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้า
นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุา
ต/ค าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออา
ยใุบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแ
ก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื่อมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเ
วลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประ
สงค์จะรับใบอนญุาต 
เว้นแต่จะมีเหตหุรือข้อแก้ตั
วอนัสมควร 
     2. 

8 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กรณีไม่อนญุาตให้ต่ออายใุ
บอนญุาต 
        
แจ้งค าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออ
ายใุบอนญุาตประกอบกิจก
ารที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
แก่ผู้ขอต่ออายใุบอนญุาตท
ราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธร
ณ์ 
 
 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม 
(กรณีมีค าสัง่อนญุาตต่ออา
ยใุบอนญุาต) 
    
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็นอั
นตรายต่อสขุภาพที่มีข้อก า
หนดของท้องถิ่น)  
 
 

1 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีที่มีกำรม
อบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

5) 

หลกัฐำนที่แสดง
กำรเป็นผู้มีอ ำนำ
จลงนำมแทนนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ส ำเนำเอกสำรสิท - 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ธ์ิ หรือสญัญำเช่ำ 
หรือสิทธิอ่ืนใด 
ตำมกฎหมำยใน
กำรใช้ประโยชน์
สถำนที่ที่ใช้ประก
อบกิจกำรในแต่ล
ะประเภทกิจกำร 

ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

2) 

หลกัฐำนกำรอนุ
ญำตตำมกฎหมำ
ยว่ำด้วยกำรควบ
คมุอำคำรที่แสดง
ว่ำอำคำรดงักลำ่
วสำมำรถใช้ประ
กอบกิจกำรตำม
ที่ขออนญุำตได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

3) 

ส ำเนำใบอนญุำ
ตตำมกฎหมำยอ่ื
นที่เก่ียวข้องในแ
ต่ละประเภทกจิก
ำร เช่น 
ใบอนญุำตตำม 
พ.ร.บ. โรงงำน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. 
ควบคมุอำคำร 
พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม 
พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กำรเดินเรือในน่ำ
นน ำ้ไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

4) 

เอกสำรหรือหลกั
ฐำนเฉพำะกิจกำ
รที่กฎหมำยก ำห
นดให้มีกำรประเ
มินผลกระทบ 
เช่น 
รำยงำนกำรวิเคร
ำะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม (EIA) 
รำยงำนกำรประเ
มินผลกระทบต่อ
สขุภำพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

5) 

ผลกำรตรวจวดัคุ
ณภำพด้ำนสิ่งแว
ดล้อม 
(ในแต่ละประเภ
ทกิจกำรที่ก ำหน
ด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 

6) 

ใบรับรองแพทย์แ
ละหลกัฐำนแสด
งว่ำผ่ำนกำรอบร
มเร่ืองสขุำภิบำล
อำหำร 
(กรณียื่นขออนญุ
ำตกิจกำรที่เก่ียว
ข้องกบัอำหำร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรสว่น
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละป
ระเภทกิจกำร) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 

บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย 234 หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู 

จงัหวดัขอนแก่น 40170 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัที่เอกสารถกูต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆ ละไม่เกิน 15 วนั 
และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 19.2 ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นพิจารณายงัไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 
ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตแุห่งความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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วันที่พิมพ์ 04/09/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหน้าหน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย 

อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


