
คู่มือสําหรบัประชาชน   :   การขอต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    :   องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง   :   กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  กรมอนามัย 
 
3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง  : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
  2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
 

6. ระดบัผลกระทบ  :  บริการทัว่ไป 
  

7. พืน้ที่ใหบ้รกิาร    :  ท้องถิ่น 
 
8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30  วัน 
 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอ่เดือน  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ  
 จํานวนคําขอทีน่้อยทีส่ดุ  
 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40 
  

11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  
1) สถานที่ให้บรกิาร งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  หมู่ 1  ตําบลอีปาด 

                      อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
 
 



12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1) หลักเกณฑ์วิธีการ  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภท

กิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นน้ัน) 
จะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน  15 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งน้ี  หากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ น้ันหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
      2)  เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
หมายเหตุ  :  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน  7  วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อม
หลักฐานทีท่้องถิ่นกําหนด 
 

15 นาท ี -  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. 
แจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้แก้ไข/เพ่ิม
เติมเพ่ืดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนาม
ไว้ในบันทึกน้ันด้วย 
 

1 ช่ัวโมง - หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคํา
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 
 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนําให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลกัษณะ 
 
 

20 วัน - กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
 

4)  
 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต 
/คําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
  1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้ง
การอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กําหนดหากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตแจ้งคําสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 

8 วัน -  
ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน
ให้แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้งสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกําหนดของท้องถิ่น)  

1 วัน - กรณีไม่ชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 



14.   งานบรกิารนีผ้่านการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  
        ยังไมผ่่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15.   รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ  

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ  

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ  

4) ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณทีี่มีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ  

5) หลักฐานทีแ่สดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร หมายเหต ุ

1) สําเนาเอกสารสิทธ์ิ
หรือสัญญาเช่าหรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่
ใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ  

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
ที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ  

3) สําเนาใบอนุญาต - 0 1 ฉบับ  



ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร หมายเหต ุ

ตามกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนํ้า
ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

4) เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ
เช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ  

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจการ
ที่กําหนด) 

- 0 1 ฉบับ  

6) ใบรับรองแพทย์
และหลักฐานแสดง
ว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เก่ียวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ  

 
 
 



16.   ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราคา่ธรรมเนียมต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายตอ่สุขภาพฉบบัละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม  
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการรอ้งเรียน งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  หมู่ 1  ตําบลอีปาด  
อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการรอ้งเรียน  โทรศัพท์ : 045-915866 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการรอ้งเรียนเว็บไซต์  : www.epad.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18.   ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) 

 
19. หมายเหต ุ  -   
       

วันทีพ่ิมพ ์ 21/07/2558 
สถานะ ระหว่างนําเข้าข้อมูลของ อปท. 
จัดทาํโดย ชํามะนาต  ศุภกรพาณิชย์ 
อนุมัติโดย อมรสิทธ์ิ  สุขสง่ 
เผยแพร่โดย ณิศลาวัณย์  วารินทร์ 

 
 

 
 

 


