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คู�มือสําหรบัประชาชน 
 

งานที่ให�บริการ การขอต�ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป&นอันตรายต�อสุขภาพ 

หน�วยงานที่รบัผดิชอบ 
งานสาธารณสุขและสิง่แวดล�อม สํานกังานปลัด  
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�วงก� 
 

 

ขอบเขตการให�บริการ 
 

สถานท่ี /ช�องทางการให�บริการ  ระยะเวลาเป�ดให�บริการ 
สํานักงานปลัด 
เลขที่ 115 หมู�ที่ 2 ตําบลแม�วงก'  อําเภอแม�วงก' 
จังหวัดนครสวรรค' 60150 
โทรศัพท': 0 5623 8076  
โทรสาร : 0 5623 8092 

 วันจันทร' ถึง วันศุกร' 
(ยกเว�นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคําขอ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 - กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ' วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการที่เปBน
อันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2545 
หลักเกณฑ� วิธีการ 
         ผู�ใดประสงค'ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ปBนอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภท
กิจการ (ตามที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ินให�เป�นกจิการที่ต�องควบคุมในเขต
ท�องถ่ินน้ัน) จะต�องย่ืนขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือเจ�าหน�าที่ทีร่ับผิดชอบ ภายใน..ระบุ
..... วัน ก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปG นับแต�วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได�ย่ืนคําขอพร�อมกบัเสีย
ค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะมีคําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต และ
หากผู�ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได�มาย่ืนคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล�ว ต�องดําเนินการขอ
อนุญาตใหม�เสมือนเปBนผู�ขออนุญาตรายใหม� 
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         ทั้งน้ีหากมาย่ืนขอต�ออายุใบอนุญาตแล�ว แต�ไม�ชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด 
จะต�องเสียค�าปรบัเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค�างชําระ และกรณีทีผู่�ประกอบการค�างชําระ
ค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้ง เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�น้ันหยุดดําเนินการไว�ได�จนกว�าจะ
เสียค�าธรรมเนียมและค�าปรบัจนครบจํานวน 
เง่ือนไขในการยื่นคําขอ   
          (1) ผู�ประกอบการต�องย่ืนเอกสารที่ถูกต�องและครบถ�วน 
          (2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการแต�ละประเภทกิจการต�องถูกต�องตามหลักเกณฑ' 
          หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าที่ได�รบัเอกสารครบถ�วน
ตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�ว และแจ�งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล�วเสรจ็ 
 

ข้ันตอนและระยะการให�บรกิาร 
 

ข้ันตอน  หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 
1. ผู�ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เปBนอันตรายต�อสุขภาพ พร�อมหลกัฐานที่ท�องถ่ินกําหนด 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
สํานักงานปลัด 

2. เจ�าหน�าที่ตรวจสอบความถูกต�องของคําขอ และความ
ครบถ�วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม�ถูกต�อง/ครบถ�วน 
จนท. แจ�งต�อผู�ย่ืนคําขอให�แก�ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม�
สามารถดําเนินการได�ในขณะน้ัน ให�จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยให�เจ�าหน�าที่และผู�ย่ืนคําขอลงนามไว�ในบันทึกน้ัน
ด�วย  

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
สํานักงานปลัด 

3. เจ�าหน�าที่ตรวจสถานที่ด�านสุขลักษณะ กรณีถูกต�องตาม
หลักเกณฑ'ด�านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม�
ถูกต�องตามหลักเกณฑ'ด�านสุขลักษณะ แนะนําให�ปรบัปรุงแก�ไข
ด�านสุขลักษณะ 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
สํานักงานปลัด 

4. การแจ�งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาตให�ต�ออายุ
ใบอนุญาต 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ�งการอนุญาตแก�ผู�ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารบัใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่�องถ่ิน
กําหนด หากพ�นกําหนดถือว�าไม�ประสงค'จะรับใบอนุญาต เว�นแต�
จะมเีหตุหรือข�อแก�ตัวอันสมควร 2. กรณีไม�อนุญาตให�ต�ออายุ
ใบอนุญาต แจ�งคําสั่งไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปBนอันตรายต�อสุขภาพแก�ผู�ขอต�ออายุใบอนุญาตทราบ 
พร�อมแจ�งสิทธิในการอุทธรณ' 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
สํานักงานปลัด 
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5. ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมีคําสัง่อนุญาตต�ออายุใบอนุญาต) 
แจ�งให�ผู�ขออนุญาตมาชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท�องถ่ินกําหนด (ตามประเภทกิจการทีเ่ปBนอันตราย
ต�อสุขภาพที่มีข�อกําหนดของท�องถ่ิน)  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 
 

 

ระยะเวลา 
ใช�ระยะเวลาท้ังสิ้น 20 วัน 
 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� 
1. แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต  
2.  สําเนาบัตรประชาชนเจ�าของกิจการ จํานวน  1  ฉบับ 
3.  สําเนาทะเบียนบ�านเจ�าของกจิการ จํานวน  1  ฉบับ 
4.  หนังสือรับรองนิติบุคคล  จํานวน  1  ฉบับ 
5.  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ)  จํานวน  1  ฉบับ 
6.  หลักฐานที่แสดงการเปBนผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  จํานวน  1  ฉบับ 
7. สําเนาเอกสารสทิธ์ิ หรือสัญญาเช�า หรอืสทิธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช�
ประโยชน'สถานที่ที่ใช�ประกอบกจิการในแต�ละประเภทกิจการ 

จํานวน  1  ฉบับ 

8. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่แสดงว�าอาคาร
ดังกล�าวสามารถใช�ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได�  

จํานวน  1  ฉบับ 

9. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข�องในแต�ละประเภทกิจการ เช�น 
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรอืในน�านนํ้าไทย พ.ศ. 2546 เปBนต�น  

จํานวน  1  ฉบับ 

10. เอกสารหรือหลกัฐานเฉพาะกิจการทีก่ฎหมายกําหนดให�มีการประเมินผลกระทบ 
เช�น รายงานการวิเคราะห'ผลกระทบสิง่แวดล�อม (EIA) รายงานการประเมินผล
กระทบต�อสุขภาพ (HIA) 

จํานวน  1  ฉบับ 

11. ผลการตรวจวัดคุณภาพด�านสิ่งแวดล�อม (ในแต�ละประเภทกิจการที่กําหนด)  จํานวน  1  ฉบับ 
11. ใบรับรองแพทย'และหลักฐานแสดงว�าผ�านการอบรมเรือ่งสุขาภิบาลอาหาร  
(กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการทีเ่กี่ยวข�องกบัอาหาร) 

จํานวน  1  ฉบับ 

 

ค�าธรรมเนียม 
ตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปBนอนัตรายต�อสุขภาพ ฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อ
ปG (คิดตามประเภทและขนาดของกจิการ)  
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การรบัเรื่องราวร�องเรียน 
ถ�าการให�บริการไม�เปBนไปตามข�อตกลงที่ระบุไว�ข�างต�นสามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ที่ สํานักงานปลัด  
องค'การบรหิารส�วนตําบลแม�วงก' โทรศัพท' : 0 5623 8076 หรือ เว็บไซต' www.maewong.go.th 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 
คําขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


