
คูมือสำหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

                   โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ   :    กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

 2)  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

    ตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดบัผลกระทบ  :   บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  30   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

   จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40  

11. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ   :      ติดตอดวยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        1. หลักเกณฑวิธีการ 

           ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ    ตามที่

กำหนดไวในเทศบัญญัติของเทศบาลใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น   จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอ
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เจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่

ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะมีคำสั่งไมตออายใุบอนุญาต    และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาต

สิ้นสุดแลวตองดำเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

           ทั้งนี ้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว  แตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะตอง

เสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินที่คางชำระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกัน

เกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินการไวได  จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน

ครบจำนวน 

  2. เงือ่นไขในการยื่นคำขอ 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

    (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑตามเทศบัญญัติของเทศบาลฯ 

หมายเหต ุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพพรอมหลักฐานที่

ทองถิ่นกำหนด 

15 นาที กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ

คำขอและความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง/

ครบถวนจนท. แจงตอผูยื่นคำขอให

แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการหากไม

สามารถดำเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทำบันทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาทีก่ำหนด

โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง กอง 

สาธารณสุขฯ 

หากผูขอตออายุใบอนุญาต

ไมแกไขคำขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวน

ตามที่กำหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองใหเจาหนาที่

สงคนืคำขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุ

แหงการคนืดวยและแจง

สิทธใินการอุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองพ.ศ. 2539)) 
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ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

   กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนำใหปรบัปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

20 วัน กอง

สาธารณสุขฯ 

กฎหมายกำหนดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวน(ตาม

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่ง

ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณอีนุญาต  มีหนังสือแจง

การอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ

เพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะ 

เวลาที่ทองถิ่นกำหนดหากพนกำหนด

ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวน

แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต  แจงคำสั่งไมอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพแกผูขอตอ

อายุใบอนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ

ในการอุทธรณ 

8 วัน กอง

สาธารณสุขฯ 

ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสำเนาแจงสำนัก

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณมีีคำสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต)  แจงใหผู

ขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนด 

(ตามประเภทกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพที่มีขอกำหนดของทองถิ่น)  

1 วัน กอง

สาธารณสุขฯ 

กรณีไมชำระตามระยะเวลา

ที่กำหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 ของ

จำนวนเงินที่คางชำระ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบบั - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ

ตามทีเ่ทศบาลประกาศ

กำหนดในแตละประเภท

กิจการ) 

4) 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่

มีการมอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ

ตามทีเ่ทศบาลประกาศ

กำหนดในแตละประเภท

กิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดงการเปน

ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ

ตามทีเ่ทศบาลประกาศ

กำหนดในแตละประเภท

กิจการ) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชา

หรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการ

ใชประโยชนสถานที่ที่ใชประกอบ

กิจการในแตละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารที่แสดงวาอาคารดังกลาว

สามารถใชประกอบกิจการตามที่

ขออนุญาตได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 
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ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวของในแตละประเภท

กิจการเชนใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ

เดินเรือในนานน้ำไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ

กิจการที่กฎหมายกำหนดใหมีการ

ประเมินผลกระทบเชนรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) รายงานการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ในแตละประเภท

กิจการท่ีกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนดในแต

ละประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทยและหลักฐาน

แสดงวาผานการอบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการที่เก่ียวของกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศกำหนด

ในแตละประเภท

กิจการ) 

 

16. คาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     (ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากชอง  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ.2547 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปาก

ชอง) หรือตามชองทางการใหบริการ เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8    หรือที่

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th    

2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

  (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 


