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ค ำน ำ 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่จัดทาข้ึน เนื่องจาก

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในปัจจุบันมีจานวนของประเภท
กิจการทั้งสิ้น 135 ประเภท ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีจานวนของประเภทกิจการเพ่ิมข้ึนจากเดิม นอกจากจ านวนประเภท
ของกิจการมีจานวนเพิ่มขึ้นแล้ว ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหรือมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
โดยพิจารณาจากปัญหาเหตุร าคาญ หรือข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหรือมลพิษ
ดังกล่าว หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญ โดยการปฏิบัติงานตามมาตรการหรือมาตรฐานที่ก าหนดนั้น คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบลดลง รวมทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้การ
สนับสนุน การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้
เกิดผลได้เป็นอย่างดี  
จากเหตุผลความส าคัญและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเล่ม
นี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสา
หรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี 
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การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง  
2. ขอบเขต  



ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 

ครอบคลุมการดาเนินงานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินการอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคาขอ การตรวจเอกสาร 
การตรวจสอบกิจการก่อนออกใบอนุญาต จนถึงการออกใบอนุญาต  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
4. เอกสารอ้างอิง  
4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4.2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิขั้นตอนการขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
 

 

 

 

ผู้ประกอบการยื่นค าร้อง 

พร้อมเอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ออก

ตรวจสอบพืน้ที่ 

แจ้งผู้ประกอบการทราบ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข 



ไมถ่กูต้อง 

ไมแ่ก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต 

     ๑. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของกิจกำร (กรณีผู้ขอรับใบอนญุำต 

          เป็นบคุคลธรรมดำ) 

     ๒. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

          ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรณีผู้ขอรับใบอนญุำตเป็นนิติบคุคล) 

     ๓. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ 
         ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

เจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้ง

ผู้ประกอบการ 

เพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียม 

และรับใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งค าส่ัง 

ไม่อนุญาต 

ระยะเวลาด าเนินการ : 

     - ขอใบอนุญาตใหม่ ไม่เกนิ  ๑๕ วัน 

     - ต่อใบอนุญาต ไม่เกนิ  ๑๐ วัน 



     ๔. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนท่ีใช้เป็นท่ีตัง้สถำนประกอบกำร 

     ๕. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ 
        ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
     ๖. ใบอนญุำตของปีที่ลว่งมำแล้ว (กรณีขอตอ่ใบอนญุำต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
6.1 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
6.2 ผู้รับผิดชอบรับค าขออนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
6.3 ตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน ตามมาตรา 54,  
มาตรา 56 วรรคแรก รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
• หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบต้อง  
เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือแจ้งไปยังผู้ขออนุญาตให้มายื่นเอกสารที่แก้ไขถูกต้องสมบูรณ์  
เพ่ิมเติม และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จภายในสิบห้าวัน  
• หากเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  
• หากเอกสารยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์อีกเป็นครั้งที่ 2 ให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนคาขอ  
6.4 ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อ



ผู้รับผิดชอบดาเนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะแล้ว ให้ทารายงานและเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
เป็น 2 กรณี ดังนี้  
(ก) กรณีท่ีมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือถูกต้อง
ครบถ้วนแต่สมควรให้มีการปฏิบัติการใดๆ เพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่นเป็นเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออก  
ใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” ได้  
(ข) กรณีท่ีมีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่  
เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบที่ทาการตรวจสภาพมีคาแนะนาให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้  
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสมควร ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามคาแนะนาให้เสนอความเห็นว่า “ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว 
 
 
 
 
 
6.5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด ในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น(มาตรา 56 วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคา
สั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หรือตามท่ีได้
ขยายเวลาแล้วนั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(ก) กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบโดยก าหนดให้ผู้ขอ
อนุญาตต้องไปรับใบอนุญาตที่สานักงานราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาอันสมควร (ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่าสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) หากพ้นก าหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร  
(ข) กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนที่จะมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตนั้น  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตได้
มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือชี้แจงแสดงหลักฐานของตนภายในก าหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขออนุญาตไม่
แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็น แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออก
“คาสั่งไม่อนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระบุกรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์ (มาตรา 40 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 66 
แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไว้ในคาสั่งดังกล่าวด้วย  
หมายเหตุ  
1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้นตามมาตรา 55  



2) การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ (ตามข้ันตอนที่ 2) พร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมายื่นขอ
ต่อใบอนุญาตแล้วไม่ชาระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามก าหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับฐานชาระ
ค่าธรรมเนียมล่าช้า  
3) หากยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่ 
 
 
 
 
 
7. ค านิยาม  
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายถึง พนักงานหรือข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชที่ถูกมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานนั้น  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง ผู้ดารงต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ประกาศแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการอนุญาต  
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
2) แบบ นส.3 ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอ  
ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ  
3) แบบหนังสือ เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ  
4) แบบบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต  
5) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
6) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ  
7) ใบอนุญาต  
8) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ  
9) แบบ คส. 5/1 คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
10) แบบ คส. 5/2 คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



เลขท่ี................../.......................... 

แบบค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

 

เขียนที่..............................................................  
     วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ.................... 

 

 ขอใบอนุญาตใหม่ 

 ขอต่อใบอนุญาต 
 

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , 
นางสาว)..........................................................................................................................................................  

 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาต.ิ.............................  

เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขที่      อยู่บ้านเลขที.่.................................... 
หมู่ที่...................... ตรอก / ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล / แขวง  
อ าเภอ / เขต..................................จังหวัด......................................โทรศัพท.์................................โทรสาร 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................................จดทะเบียนเมื่อ 
มีส านักงานอยู่เลขที.่........................หมู่ที่......................ตรอก / ซอย........................................ถนน. 
ต าบล / แขวง ...............................อ าเภอ / เขต..............................จังหวัด....................................โทรศัพท ์ 
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี ้ 

     (นาย,นาง,นางสาว)....................................................................อยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที่..............................  
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ต าบล / แขวง...................................อ าเภอ / เขต  
จังหวัด......................................................โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................................  
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ......................................................  
ซึ่งเป็นกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท..........................................................ล าดับที.่............................อัตรา
ค่าธรรมเนียม........................................บาทต่อปี ก าลงัเคร่ืองจักรโดยรวม.........................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่
เก่ียวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง.........................................ห้องหรือจ านวนที่นัง่....................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการ
ที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.................ตัว) จ านวนคนงาน.....................คน 
 ๒. สถานประกอบการตัง้อยู่เลขที่......................... หมู่ที่.......................ถนนต าบล/แขวง
................................................อ าเภอ/เขต…………………………….…...................จังหวัด ................................................ 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................................... 
 
 
 ๓. แผนที่โดยสังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
       ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ 

               ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบ      

                       อ านาจ(กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าร้องขอด้วยตนเอง) 
        ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เปน็ที่ตั้งสถานประกอบการ  
          หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์  
             ในอาคารที่ใช้เปน็สถานประกอบการ) 
        ใบอนุญาตของปีที่ลว่งมาแล้ว (กรณีขอต่อใบอนุญาต)        
         อื่นๆ  (ถ้ามี)........................................................................................................................................... 
 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
             (..............................................................) 
 
 
ที ่ปข 73405 /              ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยรำช 
               อ.บำงสะพำนน้อย ปข 77170 

      วันที่................................ 

เรื่อง แจ้งการประกอบกิจการ..........................................................  
เรียน ..............................................................................  
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.................................ลงวันที.่.........เดือน............................พ.ศ. ….......  

ตามท่ีท่านได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................  



และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น  
         บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบรับอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา

ติดต่อขอรับใบอนุญาตภายใน..........วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วท่านมิ
ได้มาติดต่อขอรับใบอนุญาต โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรจะถือว่าท่านสละสิทธิและถูกยกเลิกการอนุญาต
ครั้งนี้  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          ( นายประทีป  ทั่งศรี  ) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

 
 
 
 
 
 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.  ๐ 3269 4619 ต่อ 18 
โทรสำร  ๐ 3269 4619 ต่อ 15 

       “  ซือ่สตัยส์จุริต  มุ่งสมัฤทธิข์องงาน  ยดึม ัน่มาตรฐาน  บริการดว้ยใจเป็นธรรม” 


