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ค ูมู่ อสาหรูับประชาชน: การขอตู่ออายุใบอนูุญาตประกอบกูิจการทูี่เปู นอูันตรายตู่อสูุขภาพู
หน ่วยงานท่ี่รับผิดชอบ:  องค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์เวง 

่กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

1.  ช ่อกระบวนงาน: การขอต ออายุใบอนุ่ญาตประกอบก่ิจการท่ี่เป็นอ่ันตรายต ่อสุขภาพ 
2.   หนู่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: องค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์เวง 
3.  ประเภทของงานบรูิการ : กระบวนงานบริการท่ีให่ บริการในส วนภู่มิภาคและส วนท ่องถ่ิ่น่่่่ (กระบวนงานบริการ 

ท่ี่เบ็ดเสร่็จในหน ่วยเดียว) 
4.  หมวดหมู ่ของงานบรูิการ: อนุ่ญาต/ออกใบอนุ่ญาต/รับรอง 
5.  กฎหมายท่ีใหู้อำนาจการอนูุญาต หรู อทูี่เกูี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี่แก ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ว่ิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบก่ิจการท่ี่เป็นอ่ันตราย 
ต อสุขภาพ พ.ศ. 2545 
3) ข อบังค่ับองค์การบร่ิหารส ่วนต าบลอัยเยอร์เวง่เร่ือง่กิจการท่ี่เป็นอ่ันตรายต ่อสขุภาพ พ.ศ.2543 

6.  ระดูับผลกระทบ: บริการท่ั่วไป 
7.  พ น้ทูี่ใหู้บรูิการ: ท ่องถ่ิ่น 
8.  กฎหมายข้อบูังคูับ/ข้อตกลงทูี่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญ่ัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทูี่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯููููููู 30 ว่ัน 
9.  ข้อมู ลสถูิต 
จานวนเฉลูี่ยตู่อเดู อนููู 0 
จานวนคาขอทูี่มากทูี่สูุดููู 0 
จานวนคาขอทูี่นู้อยท่ีสุดููู 0 

10. ช ่ออู้างอูิงของคู ่มู อประชาชนูส าเนาคู มือประชาชน การขอต ออายุใบอนุ่ญาตประกอบก่ิจการท่ี่เป็นอ่ันตรายต่ อ่
สขุภาพ องค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์เวง 

11. ชอ่งทางการใหู้บรูิการ 
1)      สถานที ่ให ีบร ีการ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่่วยงาน 

ระยะเวลาเป ีดให ีบร ีการ เปิดให่้บริการว่ันจ่ันทร์่ถ่ ง ว่ันศุกร์ (ยกเว่้นว่ันหยุดท่ ่ทางราชการก้าหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (ม พักเท่ ่ยง) 
หมายเหต -
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ท 

 
 

ประเภทขั้นตอน 

 

รายละเอูียดของขั้นตอนู
การบรูิการ 

 

ระยะเวลาู
ใหู้บรูิการ 

สู่วนงานู/ 
หนู่วยงานท 
รูับผูิดชอบ 

หมายเหต 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู ่ขอร่ับใบอนุญาตย่ื่นค่ าขอ 
ต่ ออายุ ใบอนุญาตประกอบ 
ก่ิจการที่เป็นอันตรายต่ อ่
สุ่ขภาพ่่่ (แต่ ละประเภท่
ก่ิจการ )   พร อมหล่ักฐานที่่
ท องถ่ิ่นก่ าหนด 

15 นาที องค์การบริหาร
ส วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

 

 

 
 

12. หลูักเกณฑ์ วิธีการ เงู ่อนไข(ถู้ามี) ในการย ่นคาขอูและในการพิจารณาอนูุญาต 
1. หลักเกณฑ์ ว่ิธีการ 

ผู ใดประสงค์ขอต ออายุใบอนุ่ญาตประกอบก่ิจการท่ี่เป็นอ่ันตรายต ่อสขุภาพในแต ละประเภทกิจการท่ี่ต องควบคุม่
ตามข อบังค่ับขององค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์เวง่ เร่ือง กิจการท่ี่เป็นอ่ันตรายต ่อสุขภาพ่ ่ ่ ่  จะต องย่ื่นขอต ออายุ่
ใบอนุ่ญาตต อเจ ่าพน่ักงานท ่องถ่ิ่นหรือเจ ่าหน ่าท่ี่ท่ี่รับผิดชอบ ภายใน 30 ว่ัน ก อนใบอนุ่ญาตสิ้นอายุ่ (ใบอนุ่ญาตมีอายุ 
1  ปี่นับแต ว่ันท่ี่ออกใบอนุ่ญาต่ )  เมื่อได ย่ื่นค าขอพร อมกบัเสียค าธรรมเน่ียมแล ่วให่ ประกอบก่ิจการต อไปได จนกว า 
เจ ่าพน่ักงานท ่องถ่ิ่นจะมีค าสั่งไม ต ออายุใบอนุ่ญาต และหากผู ขอต ออายุใบอนุ่ญาตไม ได มายืน่ค าขอต ออายุใบอนุ่ญาต 
ก อนวันใบอนุ่ญาตสิ้นสุดแล่ ว ต องด าเน่ินการขออนุ่ญาตใหม เสม่ือนเป็นผู ขออนุ่ญาตรายใหม  ท่ั้งน่ี้ หากมายื่นขอต ออายุ่
ใบอนุ่ญาตแล่ ว แต ไม ช ่าระค าธรรมเน่ียมตามอ่ัตราและระยะเวลาท่ี่ก าหนด่จะต องเสียค าปรับเพิ่มข่ึ้นอ่ีกร อยละ่่่่่่่่ 20 
ของจ ่านวนเงินท่ี่ค างช ่าระ่ และกรณีท่ี่ผู ประกอบการค างช ่าระค าธรรมเน่ียมติดต อกันเกินกว า 2 ครั้ง เจ ่าพน่ักงานท ่องถ่ิ่น่
มอีำนาจสั่งให่ ผู นั้นหยุดด าเน่ินการไว ่ได จนกว าจะเสียค าธรรมเน่ียมและค าปรับจนครบจ ่านวน 

2. เงื่อนไขในการยืน่ค าขอ (ตามท่ี่ระบุไว ่ในข อบังค่ับของท ่องถ่ิ่น) 
2.1 ผู ประกอบการต องย่ื่นเอกสารท่ี่ถกูต องและครบถ วน 
2.2 ส าเนาใบอนุ่ญาต่หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ี่เกี่ยวข องตามประเภทกิจการท่ี่ขออนุ่ญาต 
2.3 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต ละประเภทกิจการต องถู่กต ่องตามหลักเกณฑ์่่ อ่ันเกีย่วด วย่

สุขลักษณะ และมีมาตรการป้องก่ันอ่ันตรายต ่อสุขภาพตามที่กำหนดไว ่ในข อบังค่ับขององค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์

เวง 
2.4 ผู ขอรับใบอนุ่ญาตประกอบก่ิจการจะต องนำส าเนาหลักฐานดังต อไปน่ี้มาแสดงต อเจ ่าพน่ักงานท ่องถ่ิ่น 

(1) บัตรประจ ่าตัวประชาชน/ข าราชการ/พน่ักงานรัฐว่ิสาหกิจ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ าน 
(3) เอกสารหรือหลักฐานอ่ื่นท่ี่เจ ่าหน ่าท่ี่เห่็นว ่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุ่ญาต 
หมายเหตุ่: ข้ันตอนการด าเน่ินงานตามคู มือจะเร่ิมน่ับระยะเวลาต้ังแต เจ ่าหน ่าท่ี่ได รับเอกสารครบถ ่วนตามท่ี่ระบุไว ่ใน่
คู มือประชาชนเรียบร อยแล ว และแจ่ งผลการพิจารณาภายใน 7 ว่ันน่ับแต ว่ันพิจารณาแล วเสร่็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสู่วนงานทูี่รูับผูิดชอบ
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ท 

 
 

ประเภทขั้นตอน 

 

รายละเอูียดของขั้นตอนู
การบรูิการ 

 

ระยะเวลาู
ใหู้บรูิการ 

สู่วนงานู/ 
หนู่วยงานท 
รูับผูิดชอบ 

หมายเหต 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ ่าหน ่าท่ี่ตรวจสอบความ 
ถูกต องของค าขอ และความ่
ครบถ ่วนของเอกสาร่
หลักฐานท่ันท 
กรณ่ีไม ถูกต อง /ครบถ ่วน่

เจ ่าหน ่าท่ี่แจ่ งต อผู ยื่น่ค า
ขอให่ แก ไข่/เพิ่มเติมเพื่อ่ด า
เน่ินการ หากไม สามารถ่ด า
เน่ินการได ในขณะน่ั้น่ให ่จ่ัด
ท ่าบันท่ึกความ่บกพร อง
และรายการ่เอกสารหรือ
หลักฐานยื่น่เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาท่ก าหนด่โดยให ่
เจ ่าหน ่าท่และผู ยื่นค าขอลง
นามไว ่ใน่บันท่ึกน่ั้นด วย 

15 นาท องค์การบริหาร
ส วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

หากผู ขอใบอนุ่ญาต 
ไม แก ไขค าขอหรือ่ไม 
ส่ งเอกสารเพิ่มเติม่ให ่
ครบถ ่วน ตามที่่
ก าหนดในแบบบันท่ึก่
ความบกพร อง่ให ่
เจ ่าหน ่าท่ี่ส งคืนค า่ขอ
และเอกสาร พร อม่
แจ่ งเป็นหน่ังสือถึงเหตุ่
แห งการคืนด ่วย่และ่
แจ่ งสิทธิในการ่
อุ่ทธรณ์่ (อุ่ทธรณ่์ตาม่
พ .ร .บ .ว่ิธีปฏ่ิบัติ่
ราชการทางปกครอง่
พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา เจ ่าหน ่าท่ี่ตรวจสถานท่ี่ด าน 
สุขลักษณะ่่่ กรณ่ีถกูต อง 
ตามหลักเกณฑ่์ด าน่
สุขลักษณะ เสนอพิจารณา่
ออกใบอนุ่ญาต่่่่่่่่่ กรณ่
ไม ถูกต องตามหลักเกณฑ่
ด านสขุลักษณะ แนะน ่าให่
ปรับปรุงแก ไขด าน่
สุขลักษณะ 

ภายใน 5 
ว่ันท ่าการ 

องค์การบริหาร
ส วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

กฎหมายกำหนด 
ภายใน 30  ว่ัน นับแต  
ว่ันท่ี่เอกสารถูกต อง่
และครบถ วน 
(พ่่ .ร่่ .บ่่ .การ 
ส าธารณสุข พ่่่่่ .ศ . 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. ว่ิธีปฏ่ิบัติ่
ราชการทางปกครอง่
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557) 

4) - การแจ่ งค าส่ั่งออก 
ใบอนุ่ญาต/ไม อนุ่ญาต 

ภายใน 5 
ว่ันท ่าการ 

เจ่ า่ พน่ักงาน 
ท ่องถ่ิ่น/นายก 

ในกรณ่ีท่ี่เจ ่าพน่ักงาน 
ท ่องถ่ิ่น ไม อาจออก 
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ท 

 
 

ประเภทขั้นตอน 

 

รายละเอูียดของขั้นตอนู
การบรูิการ 

 

ระยะเวลาู
ใหู้บรูิการ 

สู่วนงานู/ 
หนู่วยงานท 
รูับผูิดชอบ 

หมายเหตุ 

  ต ออายุ 
1. กรณ่ีอนุ่ญาตให่ ต ออายุ่

มีหน่ังสือแจ่ งการ 
อ นุ่ญาตแก ผู ขออนุ่ญาต 
ทราบเพื่อมารับใบอนุ่ญาต่
ภายในระยะเวลาท่ี่ท ่องถ่ิ่น่
ก าหนด่หากพ นก าหนดถ่ือ่
ว ่าไม ประสงคจ์ะร่ับ่
ใบอนุ่ญาต่เว ่นแต จะมีเหตุ่
หรือข อแก ตัวอ่ันสมควร 
2.   กรณ่ีไม อนุ่ญาต่ ให่ ต อ 
อายุ 

แจ่ งค าส่ั่งไม ่ ต ออายุ 
ใบอนุ่ญาตประกอบก่ิจการ่
ท่ี่เป็นอ่ันตรายต ่อสุขภาพ่
(ในแต ละประเภทกิจการ่่ ) 
แก ผู ขออนุ่ญาตทราบ่พร อม
แจ่ งสิทธิในการ่อุ่ทธรณ 

 องค์การบริหาร
ส วนต าบลอัย
เยอร์เวง 

ใบอนุ่ญาตหรือยังไม  
อาจมีค าสั่งไม อนุ่ญาต่
ได ภายใน 30  ว่ัน นับ่
แต ว่ันท่ี่เอกสารถูกต อง่
และครบถ วน่ให่ แจ่ ง่
การขยายเวลาให่ ผู ขอ่
อนุ่ญาตทราบทุ่ก 
7      ว่ัน จนกว าจะ 
พิจารณาแล วเสร่็จ 
พร อมสำเนาแจ่ งส าน่ัก่
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - ช ่าระค าธรรมเน่ียม (กรณ่ีมี 
ค าส่ั่งอนุ่ญาต                   ) 
แจ่ งให่ ผู ขออนุ่ญาตมา 

ช ่าระค าธรรมเน่ียมตาม 
อ่ัตราและระยะเวลาท่
ท ่องถ่ิ่นก าหนด่่่่่่่่ (ตาม่
ประเภทกิจการท่ี่เป็น่
อ่ันตรายต ่อสุขภาพ) 

1 ว่ัน - กรณ่ีไม ช ่าระตาม 
ระยะเวลาท่ี่ก าหนด่
จะต องเสียค าปรับ่
เพิ่มข่ึ้นอ่ีกร อยละ่่ 20 
ของจ ่านวนเงินท่ี่ค าง่
ช ่าระ) 

ระยะเวลาดาเนูินการรวมู 11 ว่ัน
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ท 

 

รายการเอกสารู
ย นยันตูัวตน 

หนู่วยงานภาครูัฐู
ผู ้ออกเอกสาร 

จานวนู
เอกสารู
ฉบบจรง 

 

จานวนเอกสารู
สาเนา 

 

หนู่วยนับ 
 

 

หมายเหต 

1) บัตรประจาตัว 
ประชาชน พร อม่
ส าเนา 

- 1 1 ฉบับ - 

2) ทะเบียนบ้าน 

พร อมส ่าเนา 

- 1 1 ฉบับ - 

3) หนัังสือรับรองนัิติ 

บุคคล (กรณ่ีน่ิติ่
บุคคล) 

- 1 1 ฉบับ 
 

4) ใบมอบอานาจ 

(ในกรณัีทัี่มีการ 
มอบอานาจ) 

- 1 1 ฉบับ 
 

5) หลักฐานทัี่แสดง 
การเป็นผู้มัอา
นาจลงนามั
แทนนัิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ 
 

 

 

 

ท 
 

รายการเอกสารู
ย ่นเพิม่เตูิม 

หนู่วยงานภาครูัฐู
ผู ้ออกเอกสาร 

จานวนู
เอกสารู
ฉบบจรง 

 

จานวนเอกสารู
สาเนา 

 

หนู่วยนับ 
 

 

หมายเหต 

1) สาเนาเอกสาร 
สิทธิ์ัหรือสัญญาั
เชั าัหรือสิทธิอัื่นั
ใดัตามกฎหมายั
ในการใชั
ประโยชนั สถานทั
ทัี่ใชั้ประกอบั
กิจการในแต ละั
ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ 
 

 

 
 

14. งานบรูิการนี้ ผ านการด าเน่ินการลดข่ั้นตอน และระยะเวลาปฏ่ิบัติราชการมาแล่ ว 
15. รายการเอกสารหลูักฐานประกอบการย ่นคาขอ 

15.1) เอกสารย นยันตูัวตนทูี่ออกโดยหนู่วยงานภาครูัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2) เอกสารอู ่น ๆ สาหรูับย ่นเพิม่เตูิม 
 

 
 
 
 

เอกสาร
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ท 

 

รายการเอกสารู
ย ่นเพิม่เตูิม 

หนู่วยงานภาครูัฐู
ผู ้ออกเอกสาร 

จานวนู
เอกสารู
ฉบบจรง 

 

จานวนเอกสารู
สาเนา 

 

หนู่วยนับ 
 

 

หมายเหตุ่ 

2) หลักฐานการ 
อนัุญาตตามั
กฎหมายว าด้วยั
การควบคุมั
อาคารทัี่แสดงว าั
อาคารดังกล าวั
สามารถใชั
ประกอบกัิจการั
ตามทัี่ขออนัุญาตั
ได้ 

- 0 1 ฉบับ 
 

3) สาเนา 
ใบอนัุญาตตามั
กฎหมายอ่ืนทั
เกีย่วข้องในแต ั
ละประเภทั
กิจการ เชั นั
ใบอนัุญาตตามั
พ.ร.บ.   โรงงาน 

พ .ศ .         

2535 พ.ร.บ. 

ควบคุมัอาคาร พััััั 
.ศั. 
2522      พ .ร .บ . 

โรงแรม พัััั .ศ . 

2547      พ .ร .บ . 

การเดินเรือในั
น ัานนาไทยัพ .ศ. 

2546 เป็นต้น 

- 1 1 ฉบับ 
 

4) เอกสารหรือั
หลักฐานเฉพาะั
กิจการท 

- 1 1 ฉบับ 
 

 

 

 
 
 
 
 

เอกสาร
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ท 

 

รายการเอกสารู
ย ่นเพิม่เตูิม 

หนู่วยงานภาครูัฐู
ผู ้ออกเอกสาร 

จานวนู
เอกสารู
ฉบบจรง 

 

จานวนเอกสารู
สาเนา 

 

หนู่วยนับ 
 

 

หมายเหตุ 

 กฎหมาย 

กาหนดใหั้มีการั
ประเมินผลั
กระทบัเชั นั
รายงานการัวัิ
เคราะหั
ผลกระทบั
สิ่งแวดล้อม 

(EIA)    รายงาน 

การประเมินผลั
กระทบต อั
สขุภาพั(HIA) 

     

5) ผลการตรวจวััด 

คุณภาพด้านั
สิ่งแวดล้อมั(ใน
แต ละัประเภท
กิจการทักาหนด) 

- 1 1 ฉบับ 
 

6) ใบรับรองแพทย 

และหลักฐาน 

แสดงว าผ านการั
อบรมเร่ืองั
สขุาภัิบาลอาหารั
(กรณัีกจิการทั
เกีย่วข้องกัับั
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ 
 

 

 
 
 
 

 

  เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. คู่าธรรมเนูียม 
1)     อ่ัตราค าธรรมเน่ียมใบอนุ่ญาตประกอบก่ิจการท่ี่เป็นอ่ันตรายต ่อสุขภาพ่เป็นไปตามประเภทและขนาดของก่ิจการ่

ตามข อบังค่ับขององค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์เวง
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17. ชอ่งทางการรู้องเรูียน 
1)     ชอ่งทางการรู้องเรูียนูููููููููููู ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์เวง 

หมายเหตุ่  
2)     ชอ่งทางการรู้องเรูียนูููููููููููู ศูนย์บริการประชาชน สำน่ักปลัดสำน่ักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ่ ( เลขท่ี่ 1 ถ.พิษณุ่โลก เขตดุส่ิต กทม . 10300 / สายด่่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ .1111 
เลขท่ี่ 1 ถ.พิษณุ่โลก เขตดุส่ิต กทม. 10300) 

18. ตูัวอย่างแบบฟอรู์ม ตูัวอย่าง และค มู่ อการกรอก 
1)        แบบค าขอรับใบอนุ่ญาต/ต ออายุใบอนุ่ญาต 
19. หมายเหตุ่ 

- 
 
 

วันทูี่พมิพ์  

สถานะ รออนุ่มัตขิ่ั้นท่ี 2 โดยส าน่ักงาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัทาโดย องค์การบริหารส วนต าบลอัยเยอร์
เวง่อ าเภอเบตง่จังหวัดยะลา 

อนูุมูัตูิโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

http://www.1111.go.th/
http://www.1111.go.th/

