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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติ ม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิ จการที เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน3 ทีให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30
วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน
0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.วิเชตนคร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานปลัด อบต. วิ เชตนคร/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง/ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามทีองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถินให้ เป็ นกิจการทีต้ องควบคุมในเขตท้ องถินนัน)
= ต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบ โดยยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนด พร้ อมทังเอกสาร
=
ประกอบการขออนุญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ าย ทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาต หรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ องตามประเภทกิจการทีขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
(4) ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีราชการส่วนท้ องถิน
กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน
หมายเหตุ : ขันตอนการดํ
=
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
= เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขัน3 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน3 ตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร
2)

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอรับ 15 นาที
ใบอนุญาตประกอบกิจการที
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(แต่ละประเภทกิจการ) พร้ อม
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอ และความ
ครบถ้ วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

1. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ ไข
คําขอหรื อไม่สง่
เอกสารเพิมเติมให้
ครบถ้ วน ตามที
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ที

ประเภทขัน3 ตอน

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคําขอให้
แก้ ไข/เพิมเติมเพือดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการได้
ในขณะนัน= ให้ จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน
เพิมเติมภายในระยะเวลาที
กําหนด โดยให้ เจ้ าหน้ าทีและผู้
ยืนคําขอลงนามไว้ ในบันทึกนัน=
ด้ วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ ไขด้ านสุขลักษณะ

หมายเหตุ

กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วย และ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539)
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

1. กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง(ฉบับที2)
พ.ศ. 2557
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ที

ประเภทขัน3 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

การแจ้ งคําสังออกใบอนุญาต/ 8 วัน
คําสังไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาตแก่ผ้ ู
ขออนุญาตทราบเพือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที
ท้ องถินกําหนด หากพ้ น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุ
หรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภท
กิจการ) แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
(ตามประเภทกิจการทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพทีมี
ข้ อกําหนดของท้ องถิน)

4)

5)

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่ จังหวัด
ลําปาง

หมายเหตุ

1. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน ไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรื อยังไม่อาจมี
คําสังไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ทีเอกสาร
ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน ให้ แจ้ ง
การขยายเวลาให้ ผ้ ู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ

1. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนด จะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ =นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ
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14. งานบริการนีผ3 ่ านการดําเนินการลดขัน3 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
=
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร
ภาครั ฐผู้ออก
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1) ประชาชน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

สําเนาทะเบียนบ้ าน

-

0

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

1

1

ฉบับ

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที#มีการมอบ
อํานาจ)

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

1

ฉบับ

5)

หลักฐานที#แสดงการ เป็ นผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

2)

3)
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ที

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสารยืน
ภาครั ฐผู้ออก
เพิมเติม
เอกสาร
สําเนาเอกสารสิทธิ3 หรื อ สัญญาเช่า หรื อสิทธิอื#น
ใด ตามกฎหมายในการ
ใช้ ประโยชน์สถานที#ที#ใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ
หลักฐานการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคารที#
แสดงว่าอาคารดังกล่าว
สามารถใช้ ประกอบ
กิจการตามที#ขอ
อนุญาตได้
สําเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายอื#นที#เกี#ยวข้ อง
ในแต่ละประเภทกิจการ
เช่น ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรื อในน่านนํ Aาไทย
พ.ศ. 2546 เป็ นต้ น
เอกสารหรื อหลักฐาน
เฉพาะกิจการที#
กฎหมายกําหนดให้ มี

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

การประเมินผลกระทบ
เช่น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ#งแวดล้ อม (EIA)
รายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
(HIA)
ผลการตรวจวัดคุณภาพ ด้ านสิ#งแวดล้ อม (ในแต่
5) ละประเภทกิจการที#
กําหนด)
ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื# อง
6)
สุขาภิบาลอาหาร (กรณี
ยื#นขออนุญาตกิจการที#
เกี#ยวข้ องกับอาหาร)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื#นๆ ตามที#ราชการ
ส่วนท้ องถิ#นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การฆ่ าสัตว์ ยกเว้ นในสถานทีจําหน่ ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาดและการฆ่ าเพือบริโภคใน
ครั วเรื อน
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2)

การผลิตลูกชิน3 ด้ วยเครื องจักร
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ –
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3)

การตาม การหมัก การดองผลไม้ หรื อพิชอย่ างอืน ยกเว้ นการผลิตเพือบริโภคในครั วเรื อน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

4)

การผลิตนํา3 แข็ง ยกเว้ นการผลิตเพือใช้ ในสถานทีจําหน่ ายอาหาร และเพือการบริโภคในครั วเรื อน
ค่ าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ -

5)

การผลิตเส้ นหมี ขนมจีน ก๋ วยเตีIยว เต้ าฮวย เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกีย3 มอีI ยกเว้ นการผลิตเพือการบริ โภคใน
ครั วเรื อน
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

6)

การผลิตนํา3 กลัน นํา3 บรโภค
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

7)

การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื องจักรทีมีกาํ ลังตัง3 แต่ 5 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ -

8)

การล้ าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

9)

การสีข้าวด้ วยเครื องจักร การผลิตยาสูบการผลิตการสะสมปุ๋ย ยกเว้ นการผลิตเพือใช้ ในครั วเรื อน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

10) การต่ อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่ นสี สารกันสนิมยานยนต์
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ –
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11) การประกอบธุรกิจเกียวกับยานยนต์ เครื องจักร เครื องกล ซึงมีไว้ บริการ หรื อจําหน่ ายและในการ
ประกอบธุรกิจนัน3 มีซ่อม
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 12) การล้ าง การอัดฉีด การผลิตการซ่ อม การอัดแบตเตอรี
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 13) การปะ การเชือมยาง การอัดผ้ าเบรก ผ้ าคลัช
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 14) การประกอบกิจการอาบอบนวด
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 15) การประกอบกิจการสถานทีอาบนํา3 อบไอนํา3 อบสมุนไพร
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 16) การประกอบกิจการโรงแรม หรื อกิจการอืนในทํานองเดียวกัน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้ เช่ า ห้ องเช่ า ห้ องแบ่ งเช่ าหรื อกิจการอืนในทํานองเดียวกัน การ
ประกอบกิจการโรงมโหรสพ
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 18) การประกอบกิจการสวนสนุกตู้เกม
ค่ าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ -
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19) การสะสมปอป่ าน ฝ้ายหรื อนุ่น การปั นฝ้ายหรื อนุ่นด้ วยเครื องจักร
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 20) การเย็บผ้ าด้ วยเครื องจักรตัง3 แต่ 5 เครื องขึน3 ไป
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 21) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ าด้ วยเครื องจักร
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 22) การย้ อมผ้ า การกัดสีผ้า หรื อสิงทออืนๆ
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 23) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊ าซ
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 24) การผลิตล้ างฟิ ล์ มรู ปถ่ าย หรื อฟิ ล์ มภาพยนตร์
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 25) การผลิตไม้ หวาย เป็ นสิงของด้ วยเครื องจักร หรื อการพ่ น การทาสารเคลือบเงาสี หรื อการแต่ งสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์ จากไม้ หวาย
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 26) การผลิตกระดาษต่ างๆ การเผาถ่ านหรื อการสะสมถ่ าน ยกเว้ นการผลิตเพือใช้ ในครั วเรื อน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -
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27) การกลึง การเจาะ การเชือม การตี การตัด การประสาน การี ดโลหะ
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 28) การผลิตการซ่ อมเครื องอิเลคโทรนิคส์
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 29) การสะสมวัตถุหรื อสิงซ่ อมชํารุ ดใช้ แล้ ว หรื อเหลือใช้
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 30) การประกอบกิจการโกดังสินค้ า
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ ี แล้ ว
31) การล้ างขวดภาชนะหรื อบรรจุภัณฑ์ ทใช้
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 32) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุทีคล้ ายคลึงกัน
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานปลัดอบต.วิเชตนคร
หมายเหตุ( โทร. 054 369847 ต่อ 11)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
หมายเหตุ(ศูนย์ ดํารงธรรม จังหวัดลําปาง)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

03/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั = 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเช
ตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

เอกสาร/แบบฟอรมตัวอยาง

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คําขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข$าพเจ$า ………………………………………..อายุ……………….. ป& สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู$มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยูบ$านเลขที่ ………..……. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….……….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………...
2. พร$อมคําขอนี้ ข$าพเจ$าได$แนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาด$วยแล$วดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ข$าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาด$วยควบคุมอาคาร หนังสือให$ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดล$อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป>น
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป>นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป>นผู$มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนท$องถิ่นประกาศกําหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ$าหน$าที่กรอก)

ขอรับรองวาข$อความในคําขอนี้เป>นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู$ขออนุญาต
( ………………………………. )

เอกสาร/แบบฟอรมตัวอยาง

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได$รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล$ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตําแหนง ...............................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได$รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล$ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตําแหนง ...............................................

