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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับหรือตอใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับหรือตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแกงคอย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2539 
2) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
3) พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับหรือตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑวิธีการ ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นน้ัน) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน ทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขอ อนุญาต 
 2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
 (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
 (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 2/7 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ ประชาชน
เรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอ
พรอมหลักฐานตามที่
เทศบาลฯ กําหนดตอเจา
พนักงานทองถิ่น 

15 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
สุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 
2 เทศบาลเมืองแกงคอย) 

 
 

     



2/3 
 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น 
พิจารณาคําขอ 
กรณีไมถูกตอง เจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงผูประกอบการ 
ภายใน 15 วัน เพื่อทราบ
และแกไข หากไมแกไขให
ถูกตอง ถือเปนการสละสิทธ์ิ
การยื่นคําขอ 

1 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
สุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 
2 เทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น มอบให
เจาพนักงานสาธารณสุข
ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ 
กรณีไมตองดวยสุขลักษณะ 
เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ัง
ไมอนุญาต 

3 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
สุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 
2 เทศบาลเมืองแกงคอย) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออ
บใบอนุญาต แจงให
ผูประกอบการมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

1 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
สุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 
2 เทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

3) กรณีเปนที่เชาใหแนบ
สําเนาสัญญาเชาหรือ
สําเนาหลักฐานการเชา
จากผูใหเชา 

- 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

4) ใบรับรองแพทย - 1 0 ฉบับ (-ไมเกิน 1 เดือน 
-กรณีกิจการประเภทที่เก่ียวกับ
อาหาร) 

5) เอกสารอ่ืนๆ ตามที่
เทศฐาลรองขอ เชน 
ใบอนุญาตปลูกสราง
อาคาร หรืออ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับกิจการ 

- 0 0 ฉบับ - 



3/3 
 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียม เปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการควบคุมการคาที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ (แนบ

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแกงคอย เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 121 / 
www.kaengkhoi.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการอันตรายตอสุขภาพ 

- 
2) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานที่แตงผม 

- 
3) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการบุคคลรับจางแตงผม 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


