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หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2556 

ระดับผลกระทบ :  บริการทั่วไป 

พื้นที่ให้บริการ :  ท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  เงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่ประกอบ
กิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 2. ต้องจัดท ารางระบายน้ า  หรือบ่อน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่รั่ว  ระบายน้ าได้
สะดวก 
 3. การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
 4. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของพนักงานสาธารณสุข 
 5. เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวร  เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้น้ าซึม  รั่วไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครก  หรือท าการก าจัดน้ าโสโครกไขมันให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเครื่องระบายน้ าเครื่องป้องกันกลิ่นไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  
เขม่า  เถ้าหรือสิ่งอ่ืนใด  อันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อก าหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 6. ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายน้ าอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น าโรค 
 7. ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
 8. ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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 9. ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการในสถานที่นั้น  และต้อง
ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูล  ด้วยวิธีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
 10. สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้ถูกลักษณะ 
 11. สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 
 12. ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :   
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

(โทรศัพท์ 075-578016, 075-820763 / www.wangkere.go.th / 
www.facebook.com/wangkere.578016/ 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่  1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน  1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ. 1111  เลขที ่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99  หมู่  4  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  ชั้น  2  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 
- สายด่วน  1206 / โทรศัพท์  0 2502 6670-80  ต่อ  1900 ,  1904- 7 /  
 โทรสาร  0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม  ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH

