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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป!นอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+นอันตรายตอสุขภาพ
2. หนวยงานเจ+าของกระบวนงาน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ"วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป)นอันตรายต+อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให+บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข+อบังคับ/ข+อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข+อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข+อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น+อยที่สุด 0
10. ชื่ออ+างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+นอันตรายตอ
สุขภาพ 20/05/2558 13:40
11. ชองทางการให+บริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม+ฮ+องสอน โทร. 053 613008-10 ต+อ 124/ติดต+อดวยตนเอง ณ
หน+วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป;ดใหบริการวันจันทร"ถึงวันศุกร" (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต+เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม+หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ=วิธีการ
ผูใดประสงคAขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+นอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่
องคAกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเป+นกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) จะตองยื่นขอ
ตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ (ใบอนุญาตมี
อายุ 1 ปCนบั แตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถิ่นจะมีคาํ สั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายืน่ คําขอตออายุใบอนุญาตกอนวัน
ใบอนุญาตสิน้ สุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเป+นผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายืน่ ขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ ใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
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(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑA
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ให+บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูขอรับใบอนุญาตยืน่ คําขอตออายุ 15 นาที กอง
เอกสาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป+น
สาธารณสุขฯ
อันตรายตอสุขภาพพรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
2) การตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง 1 ชั่วโมง กอง
หากผูขอตออายุใบอนุญาต
เอกสาร
ของคําขอและความครบถวนของ
สาธารณสุขฯ ไมแกไขคําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมใหครบ
เอกสารหลักฐานทันที กรณีไม
ถวน ตามที่กําหนดในแบบ
ถูกตอง/ครบถวนจนท. แจงตอผู
ยื่นคําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
บันทึกความบกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคําขอและ
ดําเนินการหากไมสามารถ
เอกสารพรอมแจงเป+น
ดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทํา
หนังสือถึงเหตุแหงการคืน
บันทึกความบกพรองและรายการ
ดวยและแจงสิทธิในการ
เอกสารหรือหลัก ฐานยื่นเพิ่มเติม
อุทธรณA (อุทธรณAตาม
ภาย ใน ระยะเวลาที่กําหนดโดย
ใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539)
ไวในบันทึกนัน้ ดวย
กฎหมายกําหนดภายใน
3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
20 วัน กอง
สาธารณสุขฯ 30 วันนับแตวันที่เอกสาร
สุขลักษณะกรณีถูก ตองตาม
ถูกตองและครบถวน (ตาม
หลักเกณฑAดานสุขลักษณะเสนอ
พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม
2535 มาตรา 56 และ
ถูกตองตามหลักเกณฑAดาน
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทาง
สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
แกไขดานสุขลักษณะ
4) -

การแจงคําสั่งออกใบ อนุญาต/
คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต มี หนังสือแจง
การอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะ
เวลาที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคAจะรับ
ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร

8 วัน

2557
ในกรณีที่เจาพนักงาน
กอง
สาธารณสุขฯ ทองถิ่นไมอาจออกใบ
อนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให+บริการ

2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต แจงคําสั่งไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป+นอันตรายตอสุขภาพแกผูขอ
ตออายุใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณA
5) ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาตตออายุใบอนุญาต)แจงให
ผูขออนุญาตมาชําระคาธรรม
เนียมตามอัตราและระยะ เวลาที่
ทองถิ่นกําหนด (ตามประเภท
กิจการที่เป+นอันตรายตอสุขภาพที่
มีขอกําหนดของทองถิ่น)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
กรณีไมชําระตาม
สาธารณสุขฯ ระยะเวลาที่กาํ หนดจะตอง
เสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของจํานวนเงินที่
คางชําระ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
2) สําเนาทะเบียนบาน
0
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
1
4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
1
5) หลักฐานที่แสดงการเป+นผูมีอํานาจลงนาม
1
แทนนิตบิ ุคคล

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1
1
1
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชาหรือสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมายในการใชประโยชนAสถานทีท่ ี่ใช
ประกอบกิจการในแตละประเภทกิจการ
2) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารที่แสดงวาอาคารดังกลาว
สามารถใชประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
0
1
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

4/5

ที่
3)

4)

5)
6)
16.

17.

18.

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร เอกสาร นับ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของใน
0
1
ฉบับ
แตละประเภทกิจการเชนใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การเดิน เรือในนานน้าํ ไทย
พ.ศ. 2546 เป+นตน
เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมาย
0
1
ฉบับ
กําหนดใหมีการประเมิน ผลกระทบเชน
รายงานการวิเคราะหAผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) ราย งานการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม(ในแต
0
1
ฉบับ
ละประเภทกิจการที่กําหนด)
ใบรับรองแพทยAและหลัก ฐานแสดงวาผานการ
1
0
ฉบับ
อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร)
คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป!นอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอ
ปH (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม 4,000 บาท
หมายเหตุ ชองทางการร+องเรียน
ถาการบริการไมเป+นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม+ฮ+องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม+ฮ+องสอน รหัสไปรษณีย" 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน
ตัวอยางแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม+มีแบบฟอร"ม ตัวอย+าง และคู+มือการกรอก

19. หมายเหตุ วันที่พิมพ=
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
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เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
ประพันธA สุธรรมมา
ปกรณA จีนาคํา
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เผยแพรโดย สมบูรณA ใจเย็น

