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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการ 

ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

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

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพพ.ศ. 2545 

  3)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2553 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ : ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน กรมอนามัย  องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  น.ส.สุพรรณี  รัตนงาม 

สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 14:32  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 64150  

โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387 /ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ  1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

                  2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

      1. หลักเกณฑวิธีการ 

       ผู ใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ               

(ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) 

จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน..7.. วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตอ

อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

      ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

     2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ  

         (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

         (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ เปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2553 

         (4) หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึกเรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2553 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว 

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพพรอมหลักฐานที่

ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที -  

2) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวนของเอกสาร

1 ชั่วโมง - หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาต 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนจนท. แจงตอ

ผูยื่นคําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการ

ไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่

และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้น

ดวย 

 
 

ไมแกไขคําขอ

หรือไมสงเอกสาร

เพิ่มเติมให

ครบถวนตาม 

ที่กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืน 

คําขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุ 

แหงการคืนดวย

และแจงสิทธิ 

ในการอุทธรณ 

(อุทธรณตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

20 วัน -  

 

4) - การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่ง 8 วัน - ในกรณีที่เจา
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ

อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ

แกตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิใน

การอุทธรณ 

พนักงานทองถิ่น

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือ 

ยังไมอาจมีคําสั่ง

ไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันที่เอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลา 

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะ

พิจารณาแลว

เสร็จพรอมสําเนา 

แจงสํานัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด (ตาม

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพที่มีขอกําหนดของทองถิ่น)  

1 วัน - กรณีไมชําระ 

ตามระยะเวลา 

ที่กําหนดจะตอง

เสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 

20 ของจํานวน

เงินที่คางชําระ) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วัน 
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13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ  

4) 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่

มีการมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ  

5) 

หลักฐานที่แสดงการเปน

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสารสิทธิ์

หรือสัญญาเชาหรือ

สิทธิอื่นใดตาม

กฎหมายในการใช

ประโยชนสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจการในแต

ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

หลักฐานการอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารที่

แสดงวาอาคาร

ดังกลาวสามารถใช

- 0 1 ฉบับ  
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ประกอบกิจการตามที่

ขออนุญาตได 

3) 

สําเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของในแตละ

ประเภทกิจการเชน

ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 2547 

พ.ร.บ. การเดินเรือใน

นานน้ําไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

- 0 1 ฉบับ  

4) 

เอกสารหรือหลักฐาน

เฉพาะกิจการที่

กฎหมายกําหนดใหมี

การประเมินผลกระทบ

เชนรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) 

รายงานการ

ประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ  

5) 

ผลการตรวจวัด

คุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ในแตละ

ประเภทกิจการที่

- 0 1 ฉบับ  
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

กําหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทยและ

หลักฐานแสดงวาผาน

การอบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณียื่นขออนุญาต

กิจการที่เก่ียวของกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ  

 

15. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 
บาทตอป (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (เปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก 

เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2553 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 64150  

โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387 

หมายเหตุ (งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
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18. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะ

ศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัด

สุโขทัยสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 


