
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทเีป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ทองใหมอํ่าเภอกาญจนดษิฐจ์ังหวัดสรุาษฎรธ์านีกระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทเีป็นอันตรายตอ่สขุภาพในแต่ละประเภทกจิการ (ตามทอีงคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิกําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิใหเ้ป็นกจิการทตีอ้งควบคุมในเขตทอ้งถนินัน) จะตอ้งยนืขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจา้
พนักงานทอ้งถนิหรอืเจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันกอ่นใบอนญุาตสนิอายุ (ใบอนญุาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันทอีอก
ใบอนญุาต) เมอืไดย้นืคาํขอพรอ้มกับเสยีค่าธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถนิจะมีคําสังไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ไดม้ายนืคําขอตอ่อายุใบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสนิสุดแลว้ตอ้งดําเนนิการ
ขออนญุาตใหม่เสมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
ทังนหีากมายนืขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้แต่ไมชํ่าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทกํีาหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพมิขนึอกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทคีา้งชาํระและกรณีทผีูป้ระกอบการคา้งชําระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครังเจา้พนักงาน
ทอ้งถนิมอํีานาจสังใหผู้นั้นหยุดดาํเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและค่าปรับจนครบจํานวน 
 
  2. เงอืนไขในการยนืคําขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิ) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยนืเอกสารทถีูกตอ้งและครบถว้น 
 
  (2) สาํเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งตามประเภทกจิการทขีออนุญาต 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแต่ละประเภทกจิการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
   (4) ......ระบเุพมิเตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทรีาชการสว่นทอ้งถนิ
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิ.... 
 
หมายเหต:ุ ขันตอนการดําเนนิงานตามคูม่ือจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทไีดรั้บเอกสารครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นคู่มอื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
(หมายเหตุ: -) 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ทองใหม่ 
อําเภอกาญจนดษิฐจั์งหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
0-7737-9769/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยนืคําขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการที
เป็นอันตรายต่อสขุภาพพรอ้มหลักฐานททีอ้งถนิกําหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ)) 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทตีรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น

1 ชวัโมง - 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้นจนท. แจง้ตอ่ผูย้นืคําขอใหแ้กไ้ข/
เพมิเตมิเพอืดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน
ใหจ้ัดทําบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยนืเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกีาํหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทแีละผูย้นื
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนันดว้ย 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. หากผูข้อตอ่อายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขคาํขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพมิเตมิใหค้รบถว้นตามทกํีาหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทสีง่คนืคาํขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แห่งการคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอุทธรณ์ (อทุธรณต์ามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทตีรวจสถานทดีา้นสขุลักษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนญุาต 
กรณีไม่ถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสุขลักษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่ันทเีอกสารถูกตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับท ี2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วนั - 
 

4) - 
การแจง้คําสังออกใบอนุญาต/คาํสังไมอ่นญุาตใหต่้ออายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแก่ผูข้ออนุญาตทราบเพอืมารับ
ใบอนญุาตภายในระยะเวลาททีอ้งถนิกําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนญุาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอัน
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนญุาต 
แจง้คําสังไม่อนญุาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทเีป็น
อันตรายต่อสขุภาพแกผู่ข้อตอ่อายุใบอนญุาตทราบพรอ้มแจง้
สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. ในกรณีทเีจา้พนักงานทอ้งถนิไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคํีาสังไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตว่ันทเีอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนญุาตทราบ
ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสรจ็พรอ้มสาํเนาแจง้สาํนัก
ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั - 
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสงัอนุญาตตอ่อายุใบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาชําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลา

1 วนั - 
 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
ททีอ้งถนิกาํหนด (ตามประเภทกจิการทเีป็นอันตรายตอ่สขุภาพ
ทมีีขอ้กําหนดของทอ้งถนิ)  
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาทกํีาหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพมิขนึ
อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทคีา้งชาํระ)) 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทมีกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทแีสดงการเป็นผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสทิธหิรอืสญัญาเชา่หรอืสทิธอินืใดตามกฎหมายใน
การใชป้ระโยชนส์ถานททีใีชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

7) 
 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารที
แสดงว่าอาคารดงักล่าวสามารถใชป้ระกอบกจิการตามทขีอ
อนุญาตได ้
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

8) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิการเชน่ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดนิเรอืในนา่นนําไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

9) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานเฉพาะกจิการทกีฎหมายกาํหนดใหม้กีาร
ประเมนิผลกระทบเชน่รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสงิแวดลอ้ม 
(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นสงิแวดลอ้ม (ในแตล่ะประเภทกจิการ
ทกีาํหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

11) 
 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเรอืง
สขุาภบิาลอาหาร (กรณยีนืขออนุญาตกจิการทเีกยีวขอ้งกบั
อาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิประกาศ
กําหนดในแต่ละประเภทกจิการ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็น
อนัตรายตอ่สุขภาพ 
(หมายเหตุ: (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) แจง้ผา่นศนูยรั์บเรอืงรอ้งเรยีนตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของส่วนราชการนัน  ๆ

(หมายเหตุ: (ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทรีบัผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) ใบอนญุาตประกอบกจิการทเีป็นอันตรายตอ่สขุภาพ 

(หมายเหตุ: -) 
2) หนังสอืยนิยอมใหท้าํการประกอบกจิการทเีป็นอันตรายตอ่สขุภาพ 

(หมายเหตุ: -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 
 



 

ชอืกระบวนงาน:(ใสช่อืกระบวนงาน) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:(ชอืหนว่ยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 
ประเภทของงานบรกิาร:(ใสช่อืประเภทงานบรกิาร) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่อืประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง:(ใสช่อืก.ม.ทใีหอ้ํานาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดับผลกระทบ) 
พนืทใีหบ้รกิาร:(ใสพ่นืทใีหบ้รกิาร) 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:(ใสก่ฎหมายทกํีาหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทกีฎหมายกําหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน  
 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ  
 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ  
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มอืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี


