1/8

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:40
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หมู่ 6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ ๐๓๒๔๙๙๓๔๐
โทรสาร ๐๓๒๔๙๙๓๔๐ ต่อ ๑๐๓
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี
คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้อง
ดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

หมำยเหตุ

1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น

3/8

ที่

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนาให้

20 วัน

-

ประเภทขั้นตอน

2)

3)

หมำยเหตุ

1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

4)

การแจ้งคาสั่งออก
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน

-

หมำยเหตุ

2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557)
1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมสาเนา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

-

5)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)

หมำยเหตุ

แจ้งสานัก ก.พ.ร.
ทราบ
1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
0
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคล
3)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ

หมำยเหตุ
-
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ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
สาเนาเอกสารสิทธิ์
0
หรือสัญญาเช่าหรือ
สิทธิอื่นใดตาม
1) กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ
หลักฐานการอนุญาต
0
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่
2) แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได้

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

1

หมำยเหตุ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ
เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ
เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ
ฉบับ

เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ
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รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผูอ้ อกเอกสำร
สาเนาใบอนุญาตตาม
0
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่น
ใบอนุญาตตามพ.ร.บ.
โรงงานพ.ศ. 2535
3) พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้า
ไทยพ.ศ. 2546 เป็น
ต้น
เอกสารหรือหลักฐาน
0
เฉพาะกิจการที่
กฎหมายกาหนดให้มี
การประเมินผล
กระทบเช่นรายงาน
4) การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
0
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
5)
ประเภทกิจการที่
กาหนด)
ที่

ใบรับรองแพทย์และ
6) หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ

1

ฉบับ

เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ

1

ฉบับ

0

ฉบับ

เอกสารและ
หลักฐานอืน่ ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ
เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผูอ้ อกเอกสำร
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี
(คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๒๔๙๙๓๔๐
โทรสาร ๐๓๒๔๙๙๓๔๐ ต่อ ๑๐๓
หมายเหตุ ( องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน หมู่ 6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 )
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จ.อ.เสนอ ศรีถม
นายย้อม ศรีแจ้
เชาวลิต ทวนทอง

