
คูมือสำหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตำบลทาสะทอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกำหนดไวในขอกำหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) จะตองยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน…….ระบุ....... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมี
อายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคำขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะมีคำสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดำเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 
ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีคางชำระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง
เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจำนวน 
 
  2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกำหนดของทองถ่ิน) 
 
    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
    (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกำหนดไวในขอกำหนดของทองถ่ิน 
 
หมายเหตุ:  

1. ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 

2. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมใหสามารถพิจารณาได 
เจาหนาท่ีจะทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคำขอจะตอง
ดำเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละท้ิง
คำขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทกดังกลาว และจะมอบสำเนาบันทึกขอความ
บกพรองดังกลาวใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

3. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย่ื้นคาํขอจะดาํเนินการ

แกไ้ขคาํขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 



4. เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 

แหง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 

(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสำหรับ

คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจำกัดกำหนด 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลทาสะทอนอ.พุนพินจ.สุราษฎรธานี 
84130 
โทร/โทรสาร 077-294094 เว็บไซต www.tasaton.go.th 
อีเมลล tasaton_city@hotmail.com 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพพรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอนอำเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร

ธาน ี
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวนจนท. แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการหากไมสามารถดำเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 

1 ชั่วโมง องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอนอำเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร

ธานี 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนำให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอนอำเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร

ธาน ี
 

4) -การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนดหากพนกำหนด
ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร 
     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
แจงคำสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอนอำเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร

ธาน ี
 

5) - 
ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด (ตามประเภทกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีมีขอกำหนดของทองถ่ิน)  
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอนอำเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร

ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายใน
การใชประโยชนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการในแตละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 
 
 
 
 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีแสดง
วาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

8) 
 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของในแตละประเภท
กิจการเชนใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือในนานน้ำไทยพ.ศ. 2546 เปนตน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกำหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบเชนรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดานส่ิงแวดลอม (ในแตละประเภทกิจการท่ี
กำหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนดในแตละประเภทกิจการ) 

- 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) 
 
 
 
 

2) 

อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) 
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกำหนดของทองถ่ินรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย)) 
คาสำเนาเอกสาร A๔ 
(หมายเหตุ: คาสำเนาเอกสารคิดตามจำนวนหนาท่ีสำเนาเอกสาร) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 
 
 
คาธรรมเนียม 1 บาท 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) รองเรียนดวยตนเองณหนวยงาน 

(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตำบลทาสะทอนอ.พุนพินจ.สุราษฎรธานี 84130 
โทร/โทรสาร 077-294094 เว็บไซต www.tasaton.go.th 
อีเมลล tasaton_city@hotmail.com 
)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบฟอรมเก่ียวกับการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 25/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทำโดย วาท่ี ร.ต.หญิงวนิดา  ระวังรัมย 
อนุมัติโดย นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตำบลทาสะทอน 


