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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต้าบลปากน ้าท่าเรือ* อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต้าบลปากน ้าท่าเรือ* อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
2. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

6. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน  
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลต้าบล
ปากน ้าท่าเรือ นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง  

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดต้ังอยู่ใน

เขตท้องที่ใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น  (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบในการให้บริการในเขต
ท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
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2) สถานที่ให้บริการ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
โทร 0-7787-1014  0-7787-1015  โทรสาร 0-7787-1065 
www.paknamtarua.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:00 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั น) จะต้องยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค้าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค้าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค้าขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ นสุดแล้ว ต้องด้าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
 ทั งนี หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช้าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก้าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 20 ของจ้านวนเงินที่ค้างช้าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช้าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 
ครั ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งให้ผู้นั นหยุดด้าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ้านวน 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค้าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
  (2) ส้าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดของท้องถิ่น.... 
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 หมายเหตุ: ขั นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก้าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค้าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค้าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด้าเนินการ หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ในขณะนั น ให้
จัดท้าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค้าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามที่
ก้าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค้า
ขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

การคืนด้วย และ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะน้าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก้าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งค้าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค้าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก้าหนด หากพ้นก้าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
        แจ้งค้าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค้าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน ให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส้าเนาแจ้ง
ส้านัก ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช้าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค้าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการ ส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ช้าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก้าหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก้าหนดของท้องถิ่น)  
 
 

ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช้าระ
ตามระยะเวลาที่
ก้าหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ น
อีกร้อยละ 20 ของ
จ้านวนเงินที่ค้าง
ช้าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วัน 
 

13. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั นตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีที่มีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

5) 

หลักฐำนที่แสดง
กำรเป็นผู้มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำเอกสำร
สิทธิ์ หรือสัญญำ
เช่ำ หรือสิทธิอื่น
ใด ตำมกฎหมำย
ในกำรใช้
ประโยชน์สถำนที่
ที่ใช้ประกอบ
กิจกำรในแต่ละ
ประเภทกิจกำร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

2) 

หลักฐำนกำร
อนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุม

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ



8/10 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำรที่แสดงว่ำ
อำคำรดังกล่ำว
สำมำรถใช้
ประกอบกิจกำร
ตำมที่ขออนุญำต
ได้ 

ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

3) 

ส ำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจกำร เช่น 
ใบอนุญำตตำม 
พ.ร.บ. โรงงำน 
พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม
อำคำร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. กำร
เดินเรือในน่ำนน  ำ
ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

4) 

เอกสำรหรือ
หลักฐำนเฉพำะ
กิจกำรท่ี
กฎหมำย
ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผล

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กระทบ เช่น 
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รำยงำนกำร
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภำพ (HIA) 

5) 

ผลกำรตรวจวัด
คุณภำพด้ำน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจกำรท่ีก ำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลักฐำน
แสดงว่ำผ่ำนกำร
อบรมเรื่อง
สุขำภิบำลอำหำร 
(กรณียื่นขอ
อนุญำตกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับ
อำหำร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ
หลักฐำนอ่ืนๆ 
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร) 

15. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 

บำทต่อปี (คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร) 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)   
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16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั นๆ 

หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค้าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 10/08/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท้า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย เทศบาลต้าบลปากน ้าท่าเรือ 

อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


