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คูมอืสาํหรบัประชาชน: การขอตออายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพพ.ศ. 2545 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ทีใ่หบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ

 จาํนวนเฉลีย่ตอเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีส่ดุ 0  

 จาํนวนคาํขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตามหลักการปฏิบัติน้ันสถานประกอบกิจการใดต้ังอยูในเขต

ทองที่ใดใหย่ืนคําขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น (ระบุกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถ่ิน

นั้น)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหต ุ(1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถ่ินเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) จะตองย่ืนขอตอ

อายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาต

มีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา

เจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

กอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ทั้งน้ีหากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

  2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

   (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

  (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ

ตออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพพรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

จนท. แจงตอผูย่ืนคําขอให

แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 
 

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. หากผูขอตอ

อายุใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไม

สงเอกสารเพิ่มเติม

ใหครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด

หากพนกําหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถ่ิน

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายใน 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

 
 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยายเวลา

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพที่มี

ขอกําหนดของทองถ่ิน)  

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มขึ้นอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 30 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยนัตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนาเอกสาร

สิทธิ์หรือสัญญา

เชาหรือสิทธิอ่ืน

ใดตามกฎหมาย

ในการใช

ประโยชนสถานท่ี

ที่ใชประกอบ

กิจการในแตละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคารที่แสดงวา

อาคารดังกลาว

สามารถใช

ประกอบกิจการ

ตามที่ขออนุญาต

ได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวของในแต

ละประเภท

กิจการเชน

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 



8/10 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

อาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดินเรือในนานน้ํา

ไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

4) 

เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

กิจการท่ี

กฎหมาย

กําหนดใหมีการ

ประเมินผล

กระทบเชน

รายงานการ

วิเคราะห

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

(EIA) รายงาน

การประเมินผล

กระทบตอ

สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด

คุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ใน

แตละประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย - 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

และหลักฐาน

แสดงวาผานการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณีย่ืนขอ

อนุญาตกิจการที่

เก่ียวของกับ

อาหาร) 

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนยีมตออายใุบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพฉบบัละไมเกนิ 10,000 บาทตอป 

(คิดตามประเภทและขนาดของกจิการ) 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหต ุ(ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีนองคการบริหารสมวนตําบลลําคอหงษ 

หมายเหต(ุองคการบริหารสมวนตําบลลําคอหงษ) 

2) ชองทางการรองเรยีนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหต ุ
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- 

 

 

วันทีพ่มิพ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทาํโดย นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา 

อนมุตัิโดย นายชิตณรงค  ขอเหน่ียวกลาง 

เผยแพรโดย Lamkhohong.go.th 

 

 

 
 


