
 

 

 
 
 
 

คู ่มู อส าหรับประชาชน 
การขอต่ออายุใบอนูุญาตประกอบกิจการที่เป็นอูันตรายต่อสูุขภาพ 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมูองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพ่ีน้องููจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 



คู ่ ม อส าหรับประชาชน : การขอ ต่ออา ยุใบอนูุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอ ูันตราย ต่อ สุขภาพ 
หน่วยงานที่ รับ ผิดชอบ  : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก    กระทรวง  :  มหาดไทย 

1. ช ่อกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 
2.  หน่วยงานเจู้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส ่วนตำบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหว ัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น 

(กระบวนงานบร ิการที่เบ  ดเสร  จในหน ่วยเดียว) 
4.  หมวดหมู ่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.  กฎหมายที่ให้อำนาจการอนูุญาต หร อทูี่เกีู่ยวข้อง: 

1. พระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
2. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5. กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 
6. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 
7. ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2549 ขององค์การบริหารส่วน ต าบลทุ่งคอก 
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

6. พ ้นที่ให้บริการ: ต าบลทุ่งคอก 
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขู้อก าหนด ฯลฯ 30 ว ัน 
8. ช ่ออ้างอิงของค ่ม อประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ 
9. ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โทร 035 - 969933  หรือเว บไซต ์
www.thungkhok.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

10.หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง ่อนไขในการย ่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปน็อนัตรายตอ่สุขภาพตามข้อบัญญัต ิ ต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 ต้องยืน่ขออนุญาตต่อเจ้าพนกังาน ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบการขออน ุญาตตามข ้อบ ัญญ ัต ิตำบลทุ่งคอก เรื ่อง การควบค ุมก ิจการที ่เป  นอ ันตรายต ่อส ุขภาพ พ.ศ. 2549 ณ กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

2. เง ่อนไขในการย ่นค าขอ 
(1) ผู้ประกอบการตอ้งยืน่เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2) แนบส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกจิการที่ขออนุญาต 

http://www.thungkhok.go.th/


11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขัน้ตอนการบรกิาร ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การย่ืนเอกสาร ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นค าขอ ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  (แต่ละ  ประเภทของกิจการ) พร้อม
หลักฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 

15 นาที กองสาธารณส ุขและ 
ส่ิงแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบ เอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของค าขอ 
และความครบถ้วนของ  เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอ ให้แก้ไขหรือขอ เอกสารเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ 
หาก ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ัน ให้จัดท าบันทึก
ความบกพร่องและ รายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้  
เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่น ค า ขอลงนามไว้ในบ ันทึกน ั้นด้วย 

1 ช ั่วโมง กองสาธารณส ุขและ 
ส่ิงแวดล้อม 

หากผู้ขอใบอน ุญาตไม่ แก ้ไขคำขอ
หรือไม่ส่ง เอกสารเพ่ิมเติมให้ 
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดใน แบบ      
บน ั  ท ึกความบกพร่อง ให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนค าขอ และเอกสาร พร้อมแจ้ง 
เป็นหน ังส ือถึงเหตุแห ่งการ คืนด้วย 
และแจ้งสิทธิใน การอุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธปีฏิบัต ิราชการ ทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา คณะกรรมการกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
ต าบลทุ่งคอก ตรวจด้านสุขลักษณะและประชุม
สรุปผล 

กรณี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน สุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้าน สุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข 
ด้านสุขลักษณะ 

20 วัน กองสาธารณส ุขและ 
ส่ิงแวดล้อม 

กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน 
นับแต่วันได้รับค า ขอถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทาง ปกครอง (ฉบ ับที่ 2) พ.ศ. 
2557)) 

4) การแจ้งผล การ
พิจารณา 

การแจ้งค า ส่ังออกใบอนุญาต / 
ค าส่ังไม่อน ุญาต 

1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ 
ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ ใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถ่ิน ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไ ม่  ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี 
 เหตหุรือข้อแก้ตวัอันสมควร 

2. กรณีไม่อน ุญาต 
แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ (ใน แต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขออนุญาต ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

7 วัน กองสาธารณส ุขและ 
ส่ิงแวดล้อม 

ใน กรณี  ที่ เจ้าพ นักง าน  ท้ อ ง ถ่ิ น 
ไ ม่ อ า จ อ อ ก ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมี ค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 
วัน นับแต่วันได้รับค า ขอถูกต้องและ
ครบถ้วน  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 
ไม่เกิน 2 คร้ังๆ ละไม่เกิน 15 ว ัน และ
แจง้ให้ผ ู้ย ื่นคำขอ ทราบภายใน 7 วันนับ
แต่ วันที่พิจารณาแล้วเสร จ ทั้งน้ี หาก
เจ้ าพ นัก ง า น  ท้องถ่ินพิจารณายังไม่
แล้ว เสร จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่น
ค าขอทราบถึงเหตุแห่ง 



ที ่ ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขัน้ตอนการบรกิาร ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

     ความ ล่าช้าทุก 7 วั น 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว  เสร จ 
พร้อมส า เนาแจ้ง  ก.พ.ร. ทราบทุก
คร ั้ง 

5) - ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ัง 
อนุญาต  ) ผู้ ขออนุญา ต ม า ช า ร ะ  ค่า ธ ร รมเนียม 
ต า ม อั ต ร า แ ล ะ ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด  
(ตาม ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพท่ีมี
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

พร้อมรับใบอน ุญาต 

15 วัน กองสาธารณส ุขและ 
ส่ิงแวดล้อม 

 

ระยะเวลาดำเนูินการรวม  45 ว ัน 

12. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย ่นค าขอ 
1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

ที ่ รายการเอกสาร 
ย นยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผ ้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

2. เอกสารอื ่น ๆ  สำหร ับยื่นเพ ิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
ย ่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผ ้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรอื สัญญา
เช่า หรือสิทธิอื่น ใด ตาม
กฎหมายใน  การใช้ประโยชน์
สถานที่ทีใ่ช่ประกอบกจิการใน 
แต่ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ 
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการ ส่ วน ท้ อง
ถิ่ น ก าหนด) 

2) หลักฐานการอนุญาต ตาม
กฎหมายวา่ด้วย การควบคุม
อาคารที ่แสดงว่าอาคาร 
ดังกล่าวสามารถใช้ ประกอบ
กิจการตามทีข่ออนุญาตได ้

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ 
หลักฐานอื่นๆ ตามท ี่
ราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ก าหนด) 

3) ส าเนาใบอนุญาตตาม 
กฎหมายอื่นที ่

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ 
หลักฐานอื่นๆ 



ที ่ รายการเอกสาร 
ย ่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผ ้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 เกี่ยวข้องในแต่ละ 
ประเภทกิจการ เช่น 
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือใน น่านน้ าไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

    ตามท ี่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

ก าหนด) 

4) เอกสารหรือหลักฐาน 
เฉพาะกิจการที ่กฎหมาย
ก าหนดให้มี การประเมินผล 
กระทบ เช ่น รายงาน การ
วิเคราะห์ ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม (EIA) รายงานการ 
ประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ 
(HIA) 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ 
หลักฐานอื่นๆ ตามท ี่
ราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ก าหนด) 

5) ผลการตรวจวัด 
คุณภาพด้าน ส่ิงแวดล้อม 
(ในแต่ละ ประเภทกิจการที ่
ก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ 
หลักฐานอื่นๆ ตามท ี่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

6) ใบรับรองแพทย์และ 
หลักฐานแสดงว่าผ่าน การ
อบรมเรือ่ง สุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาต 
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกับ อาหาร) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ 
หลักฐานอื่นๆ ตามท ี่
ราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ก าหนด) 

 

14. คู่าธรรมเนูียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ คิดตามประเภทและขนาดของกจิการ ตามข้อบัญญัติต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 

15. ช่องทางการร้องเรยีน 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โทร 035 - 969 93 3  หรือเว บไซต ์  



16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) 
17. หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพจิารณา 
17.1 ในกรณีที่เจ้าพนกังานทอ้งถิน่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนัได้รับค าขอถูกตอ้งและครบถ้วน ให้

ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให ้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร จ 
17.2 ในกรณีที่เจา้พนกังานทอ้งถิน่พิจารณายังไม่แล้วเสร จภายในระยะเวลาตามข้อ 17.1 ให้แจง้เป็น หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแหง่ความล่าช้าทุก 

7 วันจนกวา่จะพจิารณาแล้วเสร จ พร้อมส าเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 



 
 



 

 



 



 


