
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วธีิการ 
 

           ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งควบคุมในเขตทอ้งถ่ินนั้น) จะตอ้งยืน่ขอต่อ

อายใุบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วนัก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ(ใบอนุญาตมี

อาย ุ1 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแลว้ให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต

ก่อนวนัใบอนุญาตส้ินสุดแลว้ตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผูข้ออนุญาต รายใหม่ 
 

           ทั้งน้ีหากมายืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตแลว้แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระและกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่ 

2 คร้ัง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 

 2. เงื่อนไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบุไว้ในข้อก าหนขของท้องถิ่น) 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

 (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จ 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผขิชอบ 

ระยะเวลาในการข าเนินการรวม : 30 วนั 

 

ล าขับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผขิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพพร้อมหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้นจนท. แจง้ต่อผูย้ืน่ค  าขอใหแ้กไ้ข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการไดใ้น
ขณะนั้นใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้นบนัทึกนั้นดว้ย 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอต่ออายใุบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในแบบบันทึก

1 ชัว่โมง - 
 



ล าขับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผขิชอบ 
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสุขลกัษณะ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนันับแต่วนัท่ีเอกสารถกูต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557))  

20 วนั - 
 

4) การพจิารณา 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่ผูข้ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนดหากพน้ก าหนด
ถือวา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต 
แจง้ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ี

8 วนั - 
 



ล าขับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผขิชอบ 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูข้อต่ออายใุบอนุญาตทราบพร้อม
แจง้สิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยงัไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วนันับแต่วันท่ี
เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ))  

5) การพจิารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพท่ีมีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ))  

1 วนั - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าขับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีขเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ – 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สขงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิหรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอืน่ใขตามกฎหมายในการ
ใช้ประโยชน์สถานทีท่ีใ่ช้ประกอบกจิการในแต่ละประเภทกจิการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

- 



ล าขับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีขเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

7) 
 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าข้วยการควบคุมอาคารทีแ่สขง
ว่าอาคารขังกล่าวสามารถใช้ประกอบกจิการตามทีข่ออนุญาตไข้ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้องในแต่ละประเภทกจิการ
เช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเขินเรือในน่านน า้
ไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลกัฐานเฉพาะกจิการทีก่ฎหมายก าหนขให้มีการ
ประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวขล้อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวขัคุณภาพข้านส่ิงแวขล้อม (ในแต่ละประเภทกจิการที่
ก าหนข) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน

- 



ล าขับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีขเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลกัฐานแสขงว่าผ่านการอบรมเร่ืองสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียืน่ขออนุญาตกิจการทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าขับ รายละเอยีขค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ค่าธรรมเนียม ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าขับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ 

(หมายเหตุ: (199  ม.2  ต าบลนิคมสงเคราะห์  อ าเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าขับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 


