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คู่มอืส าหรบัประชาชน :  3. การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปน็

อันตรายตอ่สขุภาพ 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ใน

ข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้อง

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

ภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ี

ออกใบอนุญาต) เม่ือได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ

กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต

และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน

ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต

รายใหม่ 

 

ท้ังนี้หากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา

และระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวน

เงินท่ีค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
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กว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้

จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตาม

ประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

 

 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้อง

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออก

ใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ

ท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวดโทร 0-

7538-1303/ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :3 วัน 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานท่ี

ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ: -) 

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค า

ขอและความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้

30 นาที - 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้

ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ

บกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ

ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

(หมายเหตุ: -) 

3) การพจิารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน

สุขลักษณะ 

 

(หมายเหตุ: -) 

1 วัน - 

 

4) การพจิารณา 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ

1 วัน - 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหาก

พ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว

อันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

 

(หมายเหตุ: -) 

5) การพจิารณา 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง

อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี

ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการท่ี

เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีมีข้อก าหนด

ของท้องถิ่น)  

 

(หมายเหตุ: -) 

15 นาที - 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

 

 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณทีี่มกีารมอบอ านาจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

5) หลักฐานทีแ่สดงการเปน็ผู้มอี านาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล 
- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

6) 

 

ส าเนาเอกสารสิทธิห์รือสัญญาเชา่หรอืสิทธิ

อื่นใดตามกฎหมายในการใชป้ระโยชน์

สถานที่ทีใ่ชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท

กิจการ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

7) 

 

หลักฐานการอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคมุอาคารทีแ่สดงวา่อาคารดงักลา่ว

สามารถใชป้ระกอบกจิการตามทีข่ออนญุาต

ได ้

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

8) 

 

เอกสารหรือหลกัฐานเฉพาะกจิการที่กฎหมาย

ก าหนดใหม้ีการประเมนิผลกระทบเชน่

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบต่อ

สุขภาพ (HIA) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

9) 

 

ผลการตรวจวดัคณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม (ใน

แตล่ะประเภทกจิการทีก่ าหนด) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

 

- 

10) 

 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่น

การอบรมเรือ่งสขุาภิบาลอาหาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการทีเ่ปน็อนัตรายต่อสขุภาพฉบบัละไม่

เกนิ 10,000 บาทตอ่ป ี(คดิตามประเภทและ

ขนาดของกจิการ) 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

 

 



19 

 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

 

(หมายเหตุ: -) 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

การแจ้งผลการพิจารณา 

 

19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี

ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้

ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้ยื่น

ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถาน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545 

ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

 



22 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 09/09/2558 23:57 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


