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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
20/05/2558 13:19
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ 1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการทีต่ ้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยืน่ คาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้องใช้
2.1.1 ใบคาขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม แบบ กอ. 1 จานวน 1 ฉบับ
2.1.2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับ
จานวน 1 ฉบับ
2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับ
จานวน 1 ฉบับ
2.1.4 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มี
อานาจ ลงนาม พร้อมทั้งเซ็นสาเนารับรองทุกหน้า
จานวน 1 ฉบับ
2.1.5 หนังสือมอบอานาจ กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถเดินทางมายื่นด้วยตนเอง ต้องมีสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
2.1.6 สาเนาสัญญาเช่าอาคาร/สถานที่
จานวน 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/หนังสือรับรองการใช้อาคาร/ดัดแปลงอาคาร
จานวน 1 ฉบับ
 แผนผังแสดงตาแหน่งที่ตงั้ ของสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบ
จานวน 1 ฉบับ
 แบบแสดงรายการเครื่องจักรที่ใช้ในการทางานพร้อมระบุกาลังของเครื่องจักรและลักษณะการใช้งาน
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตโรงงาน กรณีทเี่ ป็นกิจการทีเ่ ข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ของสถาน
บริการ สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรม สาเนาใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า กรณีค้าของเก่า สาเนา
ใบอนุญาตควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง สาเนาใบอนุญาตเก็บสะสมแก๊สหุ้งต้ม
จานวน 1 ฉบับ
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2.2 เงื่อนไขของการประกอบกิจการควบคุมลักษณะกิจการดังนี้
2.2.1 สถานประกอบการต้องตั้ งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือ
โรงพยาบาล
2.2.2 สถานประกอบกิ จการที่มีอาคาร ต้องเป็ นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จ ะประกอบกิจ การที่ขอ
อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555
2.2.3 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
2.2.4 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.2.5 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
2.2.6 สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทาเลที่จะมีรางระบายน้ารับน้าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
2.2.7 ต้องจัดทารางระบายน้า หรือบ่อรับน้าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้าได้สะดวก
2.2.8 การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าทางน้าสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
2.2.9 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.2.10 เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดจะต้องสมควรทาพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้าซึม รั่วไหล
หรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้าโสโครกหรือการกาจัดน้าใสโครก ไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมี
เครื่องระบายน้า เครื่องป้องกันกลิ่น ไอ เสียง ความกระเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นเหตุราคาญ
แก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกาหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.2.11 ต้องให้มีแสงสว่างและระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โรค
2.2.12 ต้องจัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
2.2.13 ต้องมีถังรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอ
2.2.14 ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทาการอยู่ในสถานที่นั้น และต้องอยู่ในทาเลที่
เหมาะสม รวมทั้งการกาจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.2.15 สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
2.2.16 สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สาหรับตากหรือ ผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ

4/12

2.2.17 ปฏิบั ติการอื่นใดเกี่ ย วด้ วยสุขลัก ษณะ ตามคาแนะน าของเจ้าพนัก งานสาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.18 จัดทาเอกสารประเมินความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน และแนวทางป้องกัน
2.2.19 ไม่มเี รื่องร้องเรียน ทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการ
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

-

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิน่
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิน่
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

3)

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

-

หมำยเหตุ

ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิน่
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)

-

4)

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้ง

-

)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิน่
2. ในกรณีทเี่ จ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

สิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิน่ )

หมำยเหตุ

จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิน่
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึน้ อีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบตั ิรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัว
0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน
สำเนำทะเบียน บ้ำน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หลักฐำนที่แสดง กำรเป็นผู้มี
อำนำจลงนำม
แทนนิตบิ ุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)

3)

4)

5)

หมำยเหตุ

ใบมอบอำนำจ
(ในกรณีทมี่ ีกำร
มอบอำนำจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำเอกสำร
สิทธิ์หรือสัญญำ
เช่ำหรือสิทธิอื่น
ใดตำมกฎหมำย

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
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ที่

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร
ในกำรใช้
ประโยชน์สถำนที่
ที่ใช้ประกอบ
กิจกำรในแต่ละ
ประเภทกิจกำร
หลักฐำนกำร
อนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุม
อำคำรที่แสดงว่ำ
อำคำรดังกล่ำว
สำมำรถใช้
ประกอบกิจกำร
ตำมที่ขออนุญำต
ได้
สำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจกำรเช่น
ใบอนุญำตตำม
พ.ร.บ. โรงงำน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อำคำรพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. กำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร
เดินเรือในน่ำนนำ
ไทยพ.ศ. 2546
เป็นต้น
เอกสำรหรือ
หลักฐำนเฉพำะ
กิจกำรที่
กฎหมำย
กำหนดให้มกี ำร
ประเมินผล
กระทบเช่น
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(EIA) รำยงำน
กำรประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภำพ (HIA)
ผลกำรตรวจวัด คุณภำพด้ำน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจกำรทีก่ ำหนด)
ใบรับรองแพทย์ และหลักฐำน
แสดงว่ำผ่ำนกำร
อบรมเรื่อง
สุขำภิบำลอำหำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจกำร)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศ
กำหนดในแต่ละ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร
(กรณียื่นขอ
อนุญำตกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับ
อำหำร)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประเภทกิจกำร)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อ
ปี (คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิน่ )

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

