
คู่มือสําหรับประชาชน 
  

งานให้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อบต.ทุ่งใหญ่ 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต 
หรือท่ีเก่ียวข้อง 

1. พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545 

ระดับผลกระทบ บริการท่ัวไป 
 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 
30วัน 
 
  
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ส่วนการคลัง อบต.ทุ่งใหญ่ 
โทร. 0 4592 4092 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และเวลา 13.00 – 16.30 น. 

  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินน้ัน) จะต้องยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาต
มีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถ่ินจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
  
 
 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ท้ังน้ีหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระาธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รบัเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานท่ีท้องถ่ิน
กําหนด 

15 นาที -  

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของคํา
ขอและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้
ยื่นคําขอให้แก้ไข/เพ่ิมเตมิเพ่ือดําเนินการ
หากไมส่ามารถดําเนินการได้ในขณะน้ันให้
จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกน้ันด้วย 

1 ช่ัวโมง - หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคํา
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนคํา
ขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)) 

3 การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน - กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557)) 

  

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 - 
 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมเีหตหุรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพรอ้มแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ ์

8 วัน - ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5 - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพท่ีมีข้อกําหนดของท้องถ่ิน)  

1 วัน - (กรณีไม่ชําระตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ
เพ่ิมขึน้อกีรอ้ยละ 
20 ของจํานวน
เงินที่ค้างชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 
งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2 สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ี
มีการมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

       



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5 หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้
มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 สําเนาเอกสารสิทธ์ิหรือสัญญาเช่า
หรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการ
ใช้ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดใน
แต่ละประเภท
กิจการ) 

2 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีแสดงว่า
อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามท่ีขออนุญาตได ้

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดใน
แต่ละประเภท
กิจการ) 

3 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจการ
เช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้า
ไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดใน
แต่ละประเภท
กิจการ) 

4 เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายกําหนดให้มีการประเมินผล
กระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดใน
แต่ละประเภท
กิจการ) 

5 ผลการตรวจวัดคุณภาพดา้น
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศกําหนดใน
แต่ละประเภท
กิจการ) 

6 ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดง
ว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณยีื่นขออนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวข้องกับอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศกําหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 



ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ 0 4592 4092 หรือ  
เว็บไซต์ http://www.thungyai-ssk.go.th  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 


