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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
   1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 25๖๐ 
   2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 25๕๙ 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลต าบลขุย 

อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
11. ช่องทางการให้บริการ  

    
1) 

สถานที่ให้บริการส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน โทรศัพท์ 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติฯข้อ 18 และ 19 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ยื่นแบบค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
ที่ก าหนด 
 

30 นาท ี - - 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้รับแบบค าขอแล้วจะ
พิจารณาความถูกต้องความ
สมบูรณ์ของค าขอหาก
ปรากฎว่าไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์จะส่งคืนผู้ยื่นค าขอ
ภายใน 15 วันนับแต่วัน
รับค าขอนั้น 
 

30 นาท ี - - 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออก
ค าสั่งอนุญาตหรือหนังสือ
แจ้งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 
30 วันและให้ผู้ขออนุญาต
มารับใบอนุญาตภายใน
ก าหนด 15 วัน 
 

30 นาท ี - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0 - 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 - ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 - ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอต่ออายุ
ใบออนุญาต
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

- 1 - ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.25๕๙ 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  
1) 

ช่องทางการร้องเรียนส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270             
โทรศัพท์ 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
หมายเหตุ- 

  
2) 

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
          - 
 
 

 
 

http://www.khui.go.th/
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