
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 
งำนที่ให้บริกำร 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร.      
0-3721-6908 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) 
จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขอ
อนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
    (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
ระยะเวลา  15  นาที 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
ระยะเวลา  1  ชั่วโมง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
ระยะเวลา  20 วัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหาก
พ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะ
มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณไีม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
ระยะเวลา  8 วัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
ระยะเวลา  1 วัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 
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ระยะเวลำ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 
1. ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละประเภทกิจการ 1 ชุด (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดใน
แต่ละประเภทกิจการ) 
2. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได้ 1 ชุด (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่
ละประเภทกิจการ) 
3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทยพ.ศ. 
2546 เป็นต้น 1 ชุด (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภท
กิจการ) 
4. เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รายงาน 1 ชุด (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
.5. ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด) 1 ชุด  (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
6. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร) 1 ชุด (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 
ค่ำธรรมเนียม 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเมืองอ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี  25000 โทร.0-3721-6908  
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

https://backend.info.go.th/File/Get/11365
https://backend.info.go.th/File/Get/11365

