คู่มือสำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนเขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 มีอำยุหนึ่งปี
ดังนั้น
ผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำต ภำยใน 90 วัน ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุ
ใบอนุญำต หำกมำยื่นขอต่อใบอนุญำตแล้ว ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตตำมกำหนด เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจปรับ
ฐำนชำระค่ำธรรมเนียมล่ำช้ำ ร้อยละ 20 ของค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงชำระ กรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงชำระค่ำธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่ำสองครั้ง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกำรดำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียม
และค่ำปรับจนครบจำนวน หรือกรณียื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตหลังใบอนุญำตสิ้นอำยุแล้ว ต้องดำเนินกำรขออนุญำตใหม่
เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
1. ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมรำยกำรที่ระบุในคู่มือนี้
2. ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ
3. ไม่อยู่ระหว่ำงมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขสถำนประกอบกำร หรือกรณีก่อเหตุเดือดร้อนรำคำญต้องดำเนินกำรแก้ไขให้แล้ว
เสร็จ จึงจะพิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำต
4. ต้องยินยอมให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข เข้ำไปใน
สถำนประกอบกำรระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำทำกำรเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดท้องถิ่นหรือพระรำชบัญญัตินี้ ตลอดจนกำรให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแสดงเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ 1.ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำกำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่น
คำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึก
ควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่อง

ดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจไว้เป็นหลักฐำน 3.เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7
วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ตำมมำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ.2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี โทรศัพท์ 02 354 4214
ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ตำมแบบ อภ.3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสถำนประกอบกำร กำรค้ำง
ชำระค่ำธรรมเนียม กำรก่อเหตุเดือดร้อนรำคำญ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลสำนักงำน
เขตรำชเทวี

30 วัน

ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลสำนักงำน
เขตรำชเทวี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลธรรมดำ -คนไทย)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลธรรมดำ -คนไทย)
3) หนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลธรรมดำ,นิติบุคคล -คนต่ำงด้ำว)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี นิติบุคคล -คนไทย, ต่ำงด้ำว)
5) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี นิติบุคคล -คนไทย)
6) คำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
แบบ อภ.3
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 7) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ แบบ อภ.2
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

สำนักบริหำรกำรทะเบียน

กองหนังสือเดินทำง

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

กรมกำรปกครอง

กรุงเทพมหำนคร

กรุงเทพมหำนคร

ลำดับ

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำรพร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจแสดง
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ถือใบอนุญำตไม่สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตัวเอง)
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในกำรใช้อำคำรที่เป็นสถำน
ประกอบกำร เช่น โฉนดที่ดิน สัญญำซื้อขำย สัญญำเช่ำ หนังสือ
ยินยอมให้ใช้อำคำร ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้ง หรือเอกสำรหลักฐำนจำก
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ ประกอบกิจกำรประเภทนั้นได้ เช่น
ใบอนุญำตของกรมธุรกิจพลังงำน ใบรับรองมำตรฐำน สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมสวย ใบรับรองผู้ดำเนิน
กิจกำรสปำเพื่อสุขภำพ ใบอนุญำตให้จัดตั้งสถำนบริกำร
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญำตประกอบอำชีพ ค้ำ
ของเก่ำ ใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 2 ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

สำนักบริหำรกำรทะเบียน

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
12) ภำพถ่ำยบริเวณภำยในและภำยนอกของสถำนประกอบกำร แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนกำรผลิต
กำรป้องกันมลพิษ สุขลักษณะ
ภำยในสถำนประกอบกำร ระบบควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 13) อื่นๆ - ผลกำรตรวจวัดทำงสิ่งแวดล้อม ด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง
น้ำเสีย
เชื้อโรค (ตำมควำมเสี่ยง/ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในแต่ประเภทกำรประกอบกำร) - ใบรับรองแพทย์ กรณี
ประกอบกิจกำรกลุ่มอำหำร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม หรือกิจกำรกลุ่ม
บริกำรที่มีสัมผัสหรือหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริกำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) กำรต่ อ อำยุใ บอนุ ญำตประกอบกิจ กำรที่ เ ป็ น อั น ตรำยต่อ สุข ภำพ ค่ำธรรมเนียม 10,000 บำท
(คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)
(หมายเหตุ: (100-10000 บาทต่อปี))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล สำนักงำนเขตรำชเทวี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทรศัพท์ 02 354 4214))
2)
ศูนย์แจ้งทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ แบบ อภ.3
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
กำรแจ้งขยำยผลกำรพิจำรณำ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในกำหนด
30 วัน ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจำเป็นในแต่
ละครั้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบ ก่อนสิ้นกำหนด 30 วัน หรือตำมที่ขยำยเวลำไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น พิจำรณำคำขอรับใบอนุญำตไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำตำม 1. ให้แจ้งขยำยผลกำร
พิจำรณำคำขอ ให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบทุก 7 วัน นับจำกวันที่รับคำขอ จนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสำเนำกำร
แจ้งให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรทรำบทุกครั้ง

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักอนำมัย สำนักอนำมัย สำนักอนำมัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2545
2)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
3)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2548
4)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5)
6)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514
7)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
8)พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
9)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

