
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: 
กำรขอตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: 

กำรขอตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบรกิำร: 

กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 

และมำตรกำรในกำรควบคมุสถำนประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ พ.ศ. 
2545 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. 2535  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน 

กำรขอตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ      
สมมุง่ องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร ส ำเนำคูม่ือประชำชน 
26/08/2015 15:32  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85  หมูท่ี ่5 

ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 30290 
โทรศพัท/์โทรสำร 044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 



หมำยเหตุ (1. อปท. สำมำรถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ำมหน้ำทีร่บัผดิชอบ 
2. ระยะเวลำระบุตำมวนัเวลำทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิำร) 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 
และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพใน
แตล่ะประเภทกจิกำร 
(ตำมทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
กจิกำรทีต่อ้งควบคุมในเขตทอ้งถิน่นัน้) 
จะตอ้งยืน่ขอตอ่อำยุใบอนุญำตตอ่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือเจำ้หน้ำทีท่ีร่บัผดิชอ
บ ภำยใน..ระบุ..... วนั กอ่นใบอนุญำตสิน้อำยุ (ใบอนุญำตมีอำยุ 1 ปี 
นบัแตว่นัทีอ่อกใบอนุญำต) 
เมือ่ไดย้ืน่ค ำขอพรอ้มกบัเสยีคำ่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิกำรตอ่ไปไดจ้น
กวำ่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่จะมีค ำส ั่งไมต่อ่อำยุใบอนุญำต 
และหำกผูข้อตอ่อำยุใบอนุญำตไมไ่ดม้ำยืน่ค ำขอตอ่อำยุใบอนุญำตกอ่นวนัใบอ
นุญำตสิน้สดุแลว้ 
ตอ้งด ำเนินกำรขออนุญำตใหมเ่สมือนเป็นผูข้ออนุญำตรำยใหม ่
 
 ท ัง้น้ีหำกมำยืน่ขอตอ่อำยุใบอนุญำตแลว้ 
แตไ่มช่ ำระคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและระยะเวลำทีก่ ำหนด 
จะตอ้งเสียคำ่ปรบัเพิม่ขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนเงนิทีค่ำ้งช ำระ 
และกรณีทีผู่ป้ระกอบกำรคำ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกนิกวำ่ 2 คร ัง้ 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่มีอ ำนำจส ั่งใหผู้น้ ัน้หยดุด ำเนินกำรไวไ้ดจ้นกวำ่จะเสียคำ่ธ
รรมเนียมและคำ่ปรบัจนครบจ ำนวน 
  2. เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ (ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่) 
   (1) ผูป้ระกอบกำรตอ้งยืน่เอกสำรทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
  (2) ส ำเนำใบอนุญำต 
หรือเอกสำรหลกัฐำนตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตำมประเภทกจิกำรทีข่ออนุญ
ำต 
  (3) 
สภำพสุขลกัษณะของสถำนประกอบกจิกำรแตล่ะประเภทกจิกำรตอ้งถกูตอ้งตำ
มหลกัเกณฑ ์
  (4) ......ระบุเพิม่เตมิตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร 
และเงือ่นไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำต 
และตำมแบบทีร่ำชกำรสว่นทอ้งถิน่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่.... 
 
 หมำยเหตุ: 
ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริม่นบัระยะเวลำต ัง้แตเ่จำ้หน้ำทีไ่ดร้บัเอกส



ำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชนเรียบรอ้ยแลว้ 
และแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 วนันบัแตว่นัพจิำรณำแลว้เสร็จ 
 
 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ผูข้อรบัใบอนุญำตยื่
นค ำขอตอ่อำยุใบอนุ
ญำตประกอบกจิกำร
ทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุข
ภำพ 
พรอ้มหลกัฐำนทีท่อ้
งถิน่ก ำหนด 
 

15 นำท ี - (1. 
ระยะเวลำให้
บรกิำร 
สว่นงำน/หน่
วยงำนทีร่บัผิ
ดชอบ 
ใหร้ะบุไปตำ
มบรบิทของท้
องถิน่) 

2) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบ
ควำมถกูตอ้งของค ำ
ขอ 
และควำมครบถว้นข
องเอกสำรหลกัฐำน
ทนัท ี
    
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบ
ถว้น จนท. 
แจง้ตอ่ผูย้ืน่ค ำขอให้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่
ด ำเนินกำร 
หำกไมส่ำมำรถด ำเ
นินกำรไดใ้นขณะนั้
น 
ใหจ้ดัท ำบนัทกึควำ
มบกพรอ่งและรำยก
ำรเอกสำรหรือหลกัฐ
ำนยืน่เพิม่เตมิภำยใ
นระยะเวลำทีก่ ำหน
ด 
โดยใหเ้จำ้หน้ำทีแ่ละ

1 ชั่วโมง - (1. 
ระยะเวลำให้
บรกิำร 
สว่นงำน/หน่
วยงำนทีร่บัผิ
ดชอบ 
ใหร้ะบุไปตำ
มบรบิทของท้
องถิน่ 
2. 
หำกผูข้อตอ่อ
ำยุใบอนุญำต
ไมแ่กไ้ขค ำข
อหรือไมส่ง่เ
อกสำรเพิม่เติ
มใหค้รบถว้น 
ตำมทีก่ ำหนด
ในแบบบนัทึ
กควำมบกพร่
องใหเ้จำ้หน้ำ
ทีส่ง่คนืค ำขอ
และเอกสำร 



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ผูย้ืน่ค ำขอลงนำมไว้
ในบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
 

พรอ้มแจง้เป็
นหนงัสือถงึเ
หตุแหง่กำรคื
นดว้ย 
และแจง้สทิธิ
ในกำรอทุธร
ณ์ 
(อุทธรณ์ตำม 
พ.ร.บ. 
วธิีปฏบิตัริำช
กำรทำงปกค
รอง พ.ศ. 
2539)) 

3) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้หน้ำทีต่รวจสถำ
นทีด่ำ้นสุขลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตำมหล ั
กเกณฑด์ำ้นสขุลกัษ
ณะ 
เสนอพจิำรณำออกใ
บอนุญำต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตำม
หลกัเกณฑด์ำ้นสุขล ั
กษณะ 
แนะน ำใหป้รบัปรุงแ
กไ้ขดำ้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. 
ระยะเวลำให้
บรกิำร 
สว่นงำน/หน่
วยงำนทีร่บัผิ
ดชอบ 
ใหร้ะบุไปตำ
มบรบิทของท้
องถิน่ 
2. 
กฎหมำยก ำห
นดภำยใน  
30 วนั 
นบัแตว่นัทีเ่อ
กสำรถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตำม พ.ร.บ. 
กำรสำธำรณ
สุข พ.ศ. 
2535 
มำตรำ 56 
และ พ.ร.บ. 
วธิีปฏบิตัริำช
กำรทำงปกค



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

รอง (ฉบบัที ่
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

กำรแจง้ค ำส ั่งออกใ
บอนุญำต/ค ำส ั่งไมอ่
นุญำตใหต้อ่อำยุใบอ
นุญำต 
    1. กรณีอนุญำต 
มีหนงัสือแจง้กำรอนุ
ญำตแกผู่ข้ออนุญำต
ทรำบเพือ่มำรบัใบอ
นุญำตภำยในระยะเ
วลำทีท่อ้งถิน่ก ำหนด 
หำกพน้ก ำหนดถือว่
ำไมป่ระสงค์จะรบัใ
บอนุญำต 
เวน้แตจ่ะมีเหตุหรือ
ขอ้แกต้วัอนัสมควร 
     2. 
กรณีไมอ่นุญำตใหต้่
ออำยุใบอนุญำต 
        
แจง้ค ำส ั่งไมอ่นุญำต
ใหต้อ่อำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรทีเ่ป็
นอนัตรำยตอ่สุขภำ
พแกผู่ข้อตอ่อำยุใบ
อนุญำตทรำบ 
พรอ้มแจง้สทิธใินกำ
รอุทธรณ์ 
 
 

8 วนั - (1. 
ระยะเวลำให้
บรกิำร 
สว่นงำน/หน่
วยงำนทีร่บัผิ
ดชอบ 
ใหร้ะบุไปตำ
มบรบิทของท้
องถิน่ 
2. 
ในกรณีทีเ่จำ้
พนกังำนทอ้ง
ถิน่ 
ไมอ่ำจออกใ
บอนุญำตหรื
อยงัไมอ่ำจมี
ค ำส ั่งไมอ่นุญ
ำตไดภ้ำยใน 
30 วนั 
นบัแตว่นัทีเ่อ
กสำรถกูตอ้ง
และครบถว้น 
ใหข้ยำยเวลำ
ออกไปไดอ้กี
ไมเ่กนิ 2 
คร ัง้ๆ 
ละไมเ่กนิ 15 
วนั 
และแจง้ใหผู้้
ยืน่ค ำขอทรำ
บภำยใน 7 
วนันบัแตว่นั
ทีพ่จิำรณำแล้



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

วเสร็จ 
ท ัง้น้ีหำกเจำ้
พนกังำนทอ้ง
ถิน่พจิำรณำย ั
งไมแ่ลว้เสร็จ 
ใหแ้จง้เป็นห
นงัสือใหผู้ย้ืน่
ค ำขอทรำบถึ
งเหตุแหง่ควำ
มลำ่ช้ำทกุ 7 
วนัจนกวำ่จะ
พจิำรณำแลว้
เสร็จ 
พรอ้มส ำเนำ
แจง้ก.พ.ร. 
ทรำบ) 

5) - 
 

ช ำระคำ่ธรรมเนียม 
(กรณีมีค ำส ั่งอนุญำ
ตตอ่อำยุใบอนุญำต) 
    
แจง้ใหผู้ข้ออนุญำต
มำช ำระคำ่ธรรมเนีย
มตำมอตัรำและระย
ะเวลำทีท่อ้งถิน่ก ำห
นด 
(ตำมประเภทกจิกำร
ทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุข
ภำพทีม่ขีอ้ก ำหนดข
องทอ้งถิน่)  
 
 

1 วนั - (1. 
ระยะเวลำให้
บรกิำร 
สว่นงำน/หน่
วยงำนทีร่บัผิ
ดชอบ 
ใหร้ะบุไปตำ
มบรบิทของท้
องถิน่ 
2. 
กรณีไมช่ ำระ
ตำมระยะเวล
ำทีก่ ำหนด 
จะตอ้งเสียคำ่
ปรบัเพิม่ขึน้อี
กรอ้ยละ 20 
ของจ ำนวนเงิ
นทีค่ำ้งช ำระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 



14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรบัร
องนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

4) ใบมอบอ ำน
ำจ 
(ในกรณีทีม่ี
กำรมอบอ ำ
นำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

5) หลกัฐำนทีแ่
สดงกำรเป็น
ผูม้ีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) ส ำเนำเอกสำ
รสทิธิ ์
หรือสญัญำเ
ช่ำ 
หรือสทิธอิืน่
ใด 
ตำมกฎหมำ
ยในกำรใช้ป
ระโยชน์สถำ
นทีท่ีใ่ช้ประ
กอบกจิกำรใ
นแตล่ะประเ
ภทกจิกำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

2) หลกัฐำนกำร
อนุญำตตำม
กฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรควบ
คุมอำคำรที่
แสดงวำ่อำค
ำรดงักลำ่วส
ำมำรถใช้ปร
ะกอบกจิกำร
ตำมทีข่ออนุ
ญำตได ้

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

3) ส ำเนำใบอนุ
ญำตตำมกฎ
หมำยอืน่ทีเ่
กีย่วขอ้งใน
แตล่ะประเภ
ทกจิกำร 
เช่น 
ใบอนุญำตต
ำม พ.ร.บ. 
โรงงำน 
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. 
ควบคุมอำค

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ำร พ.ศ. 
2522 
พ.ร.บ. 
โรงแรม 
พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. 
กำรเดนิเรือใ
นน่ำนน ้ำไท
ย พ.ศ. 
2546 
เป็นตน้ 

4) เอกสำรหรือ
หลกัฐำนเฉ
พำะกจิกำรที่
กฎหมำยก ำ
หนดใหม้กีำ
รประเมนิผล
กระทบ เชน่ 
รำยงำนกำร
วเิครำะห์ผล
กระทบสิง่แว
ดลอ้ม 
(EIA) 
รำยงำนกำร
ประเมนิผลก
ระทบตอ่สุข
ภำพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

5) ผลกำรตรวจ
วดัคุณภำพด้
ำนสิง่แวดลอ้
ม 
(ในแตล่ะปร
ะเภทกจิกำร
ทีก่ ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 
ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

6) ใบรบัรองแ
พทย์และหล ั

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอืน่ๆ 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

กฐำนแสดงว่
ำผำ่นกำรอบ
รมเรือ่งสุขำ
ภบิำลอำหำร 
(กรณียืน่ขอ
อนุญำตกจิก
ำรทีเ่กีย่วขอ้
งกบัอำหำร) 

ตำมทีร่ำชกำ
รสว่นทอ้งถิน่
ประกำศก ำห
นดในแตล่ะป
ระเภทกจิกำร
) 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) อตัรำคำ่ธรรมเนียมตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ 

ฉบบัละไมเ่กนิ 10,000 บำทตอ่ปี (คดิตำมประเภทและขนำดของกจิกำร) 
 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ (ระบุตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่)   
 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85  หมูท่ี ่5 

ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 30290 
โทรศพัท/์โทรสำร 044-756344 
หมำยเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอรบัใบอนุญำต/ตอ่อำยุใบอนุญำต 

(เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่) 
 

19. หมำยเหต ุ
กำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
19.1 ในกรณีทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
ไมอ่ำจออกใบอนุญำตหรือยงัไมอ่ำจมีค ำส ั่งไมอ่นุญำตไดภ้ำยใน 30 วนั 
นบัแตว่นัทีเ่อกสำรถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยำยเวลำออกไปไดอ้ีกไมเ่กนิ 2 
คร ัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วนั และใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 
วนันบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 
 19.2 



ในกรณีทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่พจิำรณำยงัไมแ่ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำตำมขอ้ 
19.1 ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบถงึเหตุแหง่ควำมลำ่ช้ำทกุ 7 
วนัจนกวำ่จะพจิำรณำแลว้เสร็จ พรอ้มส ำเนำแจง้ ก.พ.ร. ทรำบทกุคร ัง้ 
 
 


