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คู่มือส ำหรบัประชำชน  :  กำรขอต่อใบอนญุำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารสว่นต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการ 
ท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

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

1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรในกำรควบคมุสถำนประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สขุภำพ พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ อบต.กลางใหญ่  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ อ ำเภอเขื่องใน จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
โทร.  0 4522 7081 
โทรสำร  0 4522 7179/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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คู่มือส ำหรบัประชำชน  :  กำรขอต่อใบอนญุำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคมุในเขตท้องถ่ินนัน้) จะต้องย่ืนขอ 
ตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน 30วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาต
มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่
เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาต
ก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
 
 ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 
ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
 
   (2) ส าเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
 
   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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คู่มือส ำหรบัประชำชน  :  กำรขอต่อใบอนญุำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ พร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอเข่ือง
ใน จงัหวดั
อบุลราชธานี 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 
จนท. แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการ หากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอเข่ือง
ใน จงัหวดั
อบุลราชธานี 

(1. หากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนด้วย และ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตาม

20 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอเข่ือง

(1. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
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คู่มือส ำหรบัประชำชน  :  กำรขอต่อใบอนญุำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

ใน จงัหวดั
อบุลราชธานี 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการ
อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
วา่ไมป่ระสงค์จะรับ
ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
        แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาต
ให้ตอ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น

8 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอเข่ือง
ใน จงัหวดั
อบุลราชธานี 

(1. ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน 
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน ให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั 
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกั ก.พ.ร. 
ทราบ) 
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คู่มือส ำหรบัประชำชน  :  กำรขอต่อใบอนญุำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อนัตรายตอ่สขุภาพแก่ผู้ขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอเข่ือง
ใน จงัหวดั
อบุลราชธานี 

(1. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด จะต้อง
เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้
อีกร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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คู่มือส ำหรบัประชำชน  :  กำรขอต่อใบอนญุำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีท่ีมีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

5) 

หลกัฐำนท่ีแสดง
กำรเป็นผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำเอกสำร
สิทธ์ิ หรือสญัญำ
เชำ่ หรือสิทธิอ่ืน
ใด ตำมกฎหมำย
ในกำรใช้
ประโยชน์สถำนท่ี
ท่ีใช้ประกอบ
กิจกำรในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

2) 

หลกัฐำนกำร
อนญุำตตำม
กฎหมำยวำ่ด้วย
กำรควบคมุอำคำร
ท่ีแสดงวำ่อำคำร
ดงักลำ่วสำมำรถ
ใช้ประกอบกิจกำร
ตำมท่ีขออนญุำต
ได้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

3) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในแต่
ละประเภท
กิจกำร เชน่ 
ใบอนญุำตตำม 
พ.ร.บ. โรงงำน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุ

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. กำร
เดนิเรือในนำ่นน ำ้
ไทย พ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

4) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนเฉพำะ
กิจกำรท่ี
กฎหมำย
ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผล
กระทบ เชน่ 
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(EIA) รำยงำน
กำรประเมินผล
กระทบตอ่
สขุภำพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

5) 

ผลกำรตรวจวดั
คณุภำพด้ำน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แตล่ะประเภท
กิจกำรท่ีก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

6) ใบรับรองแพทย์ - 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

และหลกัฐำน
แสดงวำ่ผำ่นกำร
อบรมเร่ือง
สขุำภิบำลอำหำร 
(กรณีย่ืนขอ
อนญุำตกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกบั
อำหำร) 

หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 

บำทต่อปี (คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร) 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบตุำมข้อก ำหนดของท้องถ่ิน)   

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอบุลราชธานี  

โทร.  0 4522 7081 โทรสาร  0 4522 7179 
หมายเหตุ - 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อก ำหนดของทอ้งถ่ิน) 
 

19. หมำยเหตุ - 


