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คู่มือสำหรับประชาชน:  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30   วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เทศบาลตำบลนาบอน 
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ใหบ้ริการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  หมู่ที่  5  ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 33110   โทรศัพท์  0-4596-9765   หรือเพจ ทต.หนองหญ้าลาด  ติดต่อด้วยตนเอง   
ณ  หน่วยงาน หรือ  www.nongyalad-local.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 

http://www.nongyalad-local.go.th/
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   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกำหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำ
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่กำหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคำขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วยและแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายกำหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณอีนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้น
กำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสำเนา
แจ้งสำนักก.พ.ร. 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกำหนดของท้องถิ่น)  
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 
ของจำนวนเงินที่ค้าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 ว ั
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) สำเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกำหนดกำหนดใน
แต่ละประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่
มีการมอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้
มีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
สัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมายในการ
ใช้ประโยชน์สถานที่ท่ี
ใช้ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าว
สามารถใช้ประกอบ
กิจการตามที่ขอ
อนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สำเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาต
ตามพ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือในน่านน้ำ
ไทยพ.ศ. 2546 เป็น
ต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการที่
กฎหมายกำหนดให้มี
การประเมินผลกระทบ
เช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการประเมินผล

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการที่
กำหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิด

ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  หมู่ที่  5  ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 33110  โทรศัพท์ 0-4596-9765  หรือเพจ ทต.หนองหญ้าลาด ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน   www.nongyalad-local.go.th  line: 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 

19. หมายเหตุ 

http://www.nongyalad-local.go.th/
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แบบ อภ.3 

คำขอ/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ประกอบกิจการ.....................................................................................................................................................................  

เขียนที่............................................................. 
                                                                        วันที่................เดือน.....................................พ.ศ................ ... 

 ข้าพเจ้า   [    ]  บุคคลธรรมดา   [    ]  นิติบุคคล  ชื่อ...................................................... ................................... 
อายุ....................ปี สัญชาติ.........................เลขประจำตัวบัตรประชาชน  เลขท่ี.................................... .............................. 
หมู่ที่.....................ตำบล.............................อำเภอ.......................... ....................จงัหวดั....................................................... 
โทรศัพท์.........................................................ชื่อสถานประกอบการ........................... ......................................................... 
ประกอบกิจการประเภท.................................................................................................... ........ลำดับที่.............................. 
ใบอนุญาตเล่มที่......................เลขที่......................ปี.....................ตั้งอยู่ ณ เลขที่.................ถนน........................................ 
หมู่ที่...........................ตำบล......บ้านพร.ุ...............อำเภอ........หาดใหญ่.............จังหวัด..........สงขลา.................................. 
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร...............................................................ขอยื่นคำขอต่ออายุ  
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งหมดอายุลงวันที่..........................เดือน............................................พ.ศ....... ................ 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

 1. อาคารประกอบการมีเนื้อที่...................... ตารางเมตร  บริเวณสถานที่ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)      
มีเนื้อที.่..................... ตารางเมตร 
 2. ทำงานปกติตั้งแต่เวลา...................... น. ถึงเวลา...................... น. รวมวันละ...................... ชั่วโมง 
 3. จำนวนและระดับผู้ซึ่งทำงานในสถานประกอบการ...................... คน 

    3.1) เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ จำนวน...................... คน 
    3.2) คนงาน/พนักงานชาย...................... คน              คนงาน/พนักงานหญิง...................... คน  
    3.3) ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศ...................... คน 
    3.4) ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ...................... คน 

4. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่นำมาประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต มาด้วยแล้ว ดังนี้   

    □  สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 

    □  สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

 
คำขอเลขที่ ............../............ 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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    □  สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
 

-2- 

    □  กรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

     □  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    □  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมิน 
                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

    □  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด คือ 
 1).............................................................................. 
 2).............................................................................. 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
    (ลงชื่อ)                    ผู้รับใบอนุญาต  
     (..................................................) 

       วันที่…….../……..……….…/………… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบ อภ.3 เลขท่ีรับหนังสือ..............................................ใบอนุญาตเล่มที่...............................เลขที่.. ............................. 
ปี...............................กิจการลำดับที่............................... ..ชือ่ผู้ยื่นคำขอ........................................................................... 
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ.................................................................................................... ................................................. 
รับไว้เมื่อวันที่................................................................... 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  
………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………….……………………… 
( ลงชื่อ ) ………………….…………….. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          ( ………………….………………………….. ) 
   ตำแหน่ง ………………………………………............…  
       วันที่……………../……………..…/…………….…... 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
( ลงชื่อ ) ……………………………………………….……… 
           ( ………………………………………….……...…) 
  ตำแหน่ง ………………………………..…….………….… 
              วันที่…….…..../……..……/……………. 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................เดือน.......................................... .............พ.ศ. .............................. 

ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน  □ ครบถ้วน 

      □  ไม่ครบถ้วน  คือ 
            1).......................................................................................  
            2).......................................................................................  
                     3)........................................................................................ 
 
       (ลงชื่อ)............................................. 
               (............................................) 
            ตำแหน่ง.......................................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................เดือน.......................................... .............พ.ศ. .............................. 

ตรวจเอกสารแล้ว  เอกสารหลักฐาน  □ ครบถ้วน 

      □  ไม่ครบถ้วน  คือ 
            1).......................................................................................  
            2)............................................................... ........................ 
                     3)........................................................................................  
 
ดังนั้น กรุณาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วันที่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
       (ลงชื่อ)............................................. 
               (............................................) 
            ตำแหน่ง........................................................ 


