
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑวิธีการ : ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จะตอง

ยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน 15 วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบ

กิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาต

สิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ และหากผูขอตออายุ

ใบอนุญาต ไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหม             

เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม โดยยื่นคําขอตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตากฟากําหนด 

 2. เง่ือนไข  

  2.1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

  2.2 ผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  2.3 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑของเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลตากฟา 

  2.4 อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลตากฟากําหนด 

 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  30 วันทําการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพพรอมหลักฐาน 

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ : กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่น
คําขอใหแกไข/เพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลา            
ท่ีกําหนดโดยใหเจาหนาท่ี และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึก
นั้นดวย 

 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
หมายเหตุ : กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

4) - 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
หมายเหตุ : 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแก         
ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา           
15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง หากพนกําหนดถือวา  
ไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร  
 2. กรณีไมอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต แจงคําสั่ง             
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย              
ตอสุขภาพแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ 

8 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ : กรณีมีคําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต 

1 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

   



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2) 

 
สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ใชในกรณีเปนนิติบุคคลเทานั้น พรอมเซ็นรับรองสําเนา
และลงวันท่ี  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ใชในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจเทานั้น พรอมเซ็นรับรอง
สําเนาและลงวันท่ี 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ใชในกรณีเปนนิติบุคคลเทานั้น พรอมเซ็นรับรองสําเนา
และลงวันท่ี  

- 

6) 
 

สําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเชา หรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมาย          
ในการใชประโยชนสถานท่ี ท่ีใชประกอบกิจการในแตละประเภท
กิจการ 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี  

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคาร               
ท่ีแสดงวาอาคารดังกลาวสามารถใชประกอบกิจการ ตามท่ี                  
ขออนุญาตได 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

- 

8) 
 

ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของในแตละประเภทกิจการ             
เชน ใบอนุญาต ตามพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547 พ.ร.บ. การเดินเรือ

- 



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ในนานน้ําไทย พ.ศ. 2546 เปนตน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

9) 
 

ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงวาผานการอบรม เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  
เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คิดตามประเภทและขนาดของกิจการไมเกิน 10,000 บาทตอป 
หมายเหตุ : ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตากฟา 

- บาท 
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

 


