
 
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หนว่ยงานท่ีใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี   

กระทรวง:สาธารณสขุ 

 

หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

      1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
           ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถ่ินนัน้) ตอ้งย่ืนขอ
อนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
      2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
          (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
          (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
          (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ  ์
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานทีใ่ห้บริการ 
ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลหนองแวงแกม้หอม อ ำเภอไชยวำน 
จงัหวดัอดุรธำนี  /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ 
ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:00 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
www.Nongwaeng-kamhom.go.th/เวบ็ไซทแ์ละช่องทำง
ออนไลน์ 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ 
ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 



 
 
ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 ถึง 2 วนัท าการ 
 

ล ำดับ ข้ันตอน ระยะเวลำ ส่วนทีรั่บผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ขอค ารอ้งจากเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 
2.กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น 
3.สง่คืนค ารอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีด  าเนินงานตามขัน้ตอนตอ่ไป 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 ถึง 2 วนัท าการ งานสาธารณสขุ
เทศบาลต าบล 

หนองแวงแกม้หอม 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดั

อดุรธานี 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีขอ้มูลคำ่ธรรมเนยีม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) www.Nongwaeng-kaemhom.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ส านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

4) ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติในภาครฐั 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครฐั (ส ำนกังำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟตแ์วร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดั
นนทบรุี 11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยร์บัเรือ่งรอ้งเรียนส ำหรบันกัลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง 

  กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง:  
          1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550  
          2) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำร และมำตรกำรในกำรควบคมุสถำนประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ตอ่สขุภำพ พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ที่ให้บริกำร: ต าบลไชยวาน 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  : 30 วนั 

 
ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสดุ 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพเทศบาลต าบลหนองแวง

แกม้หอม 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


