
คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)  
๓. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๔. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:   

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
กกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. 2545 

๕. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
๖. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
๗. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
๘. ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ณัฐชัย สําเนาคูมือ   
ประชาชน 28/07/2015 14:16  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  

 

สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐ 

 โทรศัพท/โทรสาร 044-300 674 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. หลักเกณฑ วิธีการ ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละ
ประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขต
ทองถ่ินนั้น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..7.... วัน กอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมา
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ และกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 
ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
    2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
 
      หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ี
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

15 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลกระเบื้องนอก 

อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ 

และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน จนท. แจงตอผูยื่น

คําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม

สามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา

บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวใน

บันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง องคการบริหารสวน

ตําบลกระเบื้องนอก 

อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 



 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

20 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลกระเบื้องนอก 

อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 

 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด หากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวน

แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

 2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแกผู

ขอตออายุใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิใน

การอุทธรณ 

8 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลกระเบื้องนอก 

อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 

 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาตตอ

อายุใบอนุญาต)  แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ิน

กําหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพท่ีมีขอกําหนดของทองถ่ิน)  

 

 

1 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลกระเบื้องนอก 

อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 
 
๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

 รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 

บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

 

สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ - 

 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ - 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลง

นามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

 รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

 

สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเชา หรือสิทธิอ่ืน

ใด ตามกฎหมายในการใชประโยชนสถานท่ีท่ีใช

ประกอบกิจการในแตละประเภทกิจการ 

 

- 0 1 ฉบับ - 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารท่ีแสดงวาอาคารดังกลาวสามารถ

ใชประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได 

 

 

- 0 1 ฉบับ - 



 รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใน

แตละประเภทกิจการ เชน ใบอนุญาตตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 

2546 เปนตน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมาย

กําหนดใหมีการประเมินผลกระทบ เชน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(HIA) 

- 0 1 ฉบับ - 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม (ในแต

ละประเภทกิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ - 

 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการ

อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ - 

๑๖. คาธรรมเนียม 

 

อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับละไมเกิน 10,000 บาท

ตอป (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

๑๗. ชองทางการรองเรียน 

 

ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-300 674 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 



๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

 



 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
๑๙. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ 04/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง

นอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด

นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 


