แบบพิมพ์ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กอ.1
กอ.2
กอ.3
กอ.4
กอ.5
กอ.6
กอ.7
กอ.8
กอ.9
กอ.10

แบบคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต
แบบหนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ประกอบกิจกำร
แบบตรวจมำตรฐำนกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
แบบคำร้อง
แบบคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร
แบบรำยงำนผลกำรตรวจสภำพของสถำนประกอบกิจกำร
แบบแจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
แบบแจ้งกำรอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

เลขที่รับ............../...............

แบบ กอ.1
แบบคาขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนทีเ่ ทศบำลเมืองกำญจนบุรี
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ............

เรียน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำงสำว/นำง).................................................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดำ อำยุ..........ปี สัญชำติ................... เชื้อชำติ.....................
เลขประจำตัวประชำชน     
อยู่บ้ำนเลขที่...................หมู่ท.ี่ .................ตรอก/ซอย.........................ถนน......................ตำบล/แขวง.....................
อำเภอ/เขต...............................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................โทรสำร....................
 เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................
มีสำนักงำนอยู่เลขที่.....................................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน......................ตำบล/แขวง
.....................อำเภอ/เขต......................จังหวัด.......................โทรศัพท์....................โทรสำร....................
โดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ดังนี้
นำย/นำง/นำงสำว......................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่.....................................หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย.........................ถนน......................................
แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด............................................
หมำยเลขโทรศัพท์..............................................................
ขอยื่นคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ชื่อสถำนประกอบกำรว่ำ..................................................................ประเภท.............................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....................................ตำบล.........................................อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
โทรศัพท์................................โทรสำร.....................................
พร้อมคำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ประกอบกำร
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำร (กรณีไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ขอ
ใบอนุญำต)
 สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
 สำเนำใบอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำที่ตั้งสถำนประกอบกำรสำมำรถใช้
ประกอบกิจกำรนั้นได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ยกเว้นยกเว้นอำคำรที่ปลูกสร้ำงก่อนที่
พระรำชบัญญัติ ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้
 หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำรหรือสำเนำหนังสือสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของอำคำร
 หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ (กรณีเจ้ำของไม่สำมำรถยื่นคำขอด้วยตนเอง)
 ใบอนุญำตจำกส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 เอกสำรอื่นๆที่จำเป็นตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นร้องขอ
๑).....สำเนำใบอนุญำต.........................................................................................
๒)..........................................................................................................................
ขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ
(..................................................)
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ด้านหลัง

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลาดับ
ความเห็นของนักวิชาการสุขาภิบาล/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร (ตำมแบบ กอ.8)
( ) เห็นสมควรอนุญำต และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้ ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ ……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………….
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญำต ………………………………………………………………………………………………………...
( ) เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ ……………………………………………………………………………………………...
( ลงชื่อ ) ………………………………….
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
ความเห็นของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( ) เห็นสมควรอนุญำต ………………………………………………………………………………………………………...
( ) เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ ……………………………………………………………………………………………...
( ลงชื่อ ) ………………………………….
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
ความเห็นของปลัดเทศบาล
( ) เห็นสมควรอนุญำต ………………………………………………………………………………………………………...
( ) เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ ……………………………………………………………………………………………...
( ลงชื่อ ) ………………………………….
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้
( ) ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อ ว/ด/ป............................................
ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน
⃞ ครบ
⃞ ไม่ครบ คือ
๑).....................................................
๒).....................................................
๓)......................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(...........................................)
ตำแหน่ง...........................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่..............ได้รับเรื่องเมื่อ ว/ด/ป............................................
ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน
⃞ ครบ
⃞ ไม่ครบ คือ
๑)................................................
๒)................................................
๓)...............................................
ดังนั้น กรุณำนำเอกสำรหลักฐำนที่ยังไม่ครบทั้งหมดมำยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยใน........วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตำแหน่ง...............................
ติดต่อสอบถามขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตฯ ได้ที่ เบอร์ 034 - 511502 ต่อ 143 งานสุขาภิบาลฯ

แบบ กอ.2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เลขที่................................
(1) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนุญำตให้.............................................................สัญชำติ...............................
อยู่บ้ำนเลขที่...............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................................................
หมำยเลขโทรศัพท์......................................โทรสำร.........................................
ชื่อสถำนประกอบกิจกำร................................................ ประเภท..............................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............................................ตำบล................................อำเภอ............................จังหวัด.................................
หมำยเลขโทรศัพท์..................................โทรสำร..........................................
เสียค่ำธรรมเนียมปีละ...................................บำท (......................................................................................)
ตำมใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.....................เลขที่................................ลงวันที่.......................................
(2) ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดท้องถิ่น
(3) หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับอนุญำตนี้เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอำจแก้ไขได้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำให้เพิกถอนกำรอนุญำตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(4.๑) .......................................................................................................................................
(4.2) .......................................................................................................................................
(5) ใบอนุญำตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.................เดือน........................................พ.ศ....................
(6) ใบอนุญำตฉบับนี้สิ้นอำยุวันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ....................

(ลงชื่อ)
(...................................................)
ตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่
ประกอบกิจกำร หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
(๒) หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ

-2รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญำต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอำยุใบอนุญำต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

แบบ กอ.3
เลขที่รับ............../...............
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่ เทศบำลเมืองกำญจนบุรี
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............
เรียน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว........................................................................อำยุ............ปี สัญชำติ..........
อยู่บ้ำนเลขที่.................ซอย.......................ถนน............................ตำบล............................อำเภอ....................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์.............................................โทรสำร........................................
ขอยื่นเรื่องรำวต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญำตดำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ ประเภท.....................................................ชื่อสถำนประกอบกำร...................................................................
ตั้งอยู่เลขที่....................ซอย.........................ถนน...................ตำบล...........................อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
โทรศัพท์...................................โทรสำร..................................
เนื่องจำกใบอนุญำตฉบับเดิม เล่มที่..................เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน................พ.ศ.........
เกิดกำร  สูญหำย  ถูกทำลำย ชำรุดในสำระสำคัญ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
โดยข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบคำขอดังนี้
 สำเนำบันทึกกำรแจ้งควำมต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญำตสูญหำย
 ใบอนุญำตใบเดิมเท่ำที่เหลืออยู่
 สำเนำบัตรประชำชน
ขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................
(......................................................)

แบบ กอ.4
เลขที่รับ............../...............
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................................................................
เชื้อชำติ.......................สัญชำติ....................อำยุ...............ปี เป็นเจ้ำของอำคำรเลขที่......................................................
ซอย....................................ถนน..................................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต..................................
จังหวัด................................ ยินยอมให้ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................................
เชื้อชำติ........................สัญชำติ.......................อำยุ..................ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ซอย.........................
ถนน.............................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ ใช้อำคำร
เลขที่ดังกล่ำวข้ำงต้นประกอบกิจกำรประเภท......................................................................................................ได้
โดยข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบดังนี้
 สำเนำบัตรประชำชนของผู้ให้ใช้อำคำร/ผู้ใช้อำคำร
 เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่เจ้ำหน้ำที่กำหนด
(1)................................................................................
(2)................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ลงชื่อ..........................................เจ้ำของอำคำร
(.........................................)
ลงชื่อ...........................................ผู้ใช้อำคำร
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยำน
(...........................................)
ลงชื่อ...........................................พยำน
(...........................................)

แบบ กอ.5
แบบตรวจ
มาตรฐานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
......................................................................
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถำนประกอบกำร……………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ชื่อเจ้ำของสถำนประกอบกำร(นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………
1.3 ที่ตั้งเลขที่ .................หมู่ที่ ....... ซอย…………………………..ถนน...........................................................
ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................
หมำยเลขโทรศัพท์………………………………….หมำยเลขโทรสำร…………………………………………………….
1.4 มีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมหรือไม่ มี  ไม่มี 
เลขที่ใบอนุญำต…………………………………………ออกเมื่อวันที่………………………หมดอำยุวันที่……………………….
1.5 ปีที่เริ่มดำเนินกิจกำร……………………………. ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร………………..ปี
1.6 จำนวนคนงำนทั้งหมด ………………… คน เวลำทำงำนปกติ วันละ ............................ชั่วโมง
1.7 พื้นที่ทำงำนทั้งหมดของสถำนประกอบกำร ………………..…. ตำรำงเมตร
1.8 ประเภทโครงสร้ำงอำคำร
 อำคำรไม้ จำนวน...................หลัง  อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน.....................หลัง
 ห้องแถว ตึกแถว จำนวน.............ห้อง  อื่นๆ ระบุ…………………………………………………..
1.9 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรประกอบกำร ได้แก่
1.9.1 ............................................... ขนำด.........................................แรงม้ำ จำนวน.........................เครื่อง
1.9.2 ............................................... ขนำด.........................................แรงม้ำ จำนวน.........................เครื่อง
1.9.3 ............................................... ขนำด.........................................แรงม้ำ จำนวน.........................เครื่อง
1.9.4 ............................................... ขนำด.........................................แรงม้ำ จำนวน.........................เครื่อง
1.9.6 ............................................... ขนำด.........................................แรงม้ำ จำนวน.........................เครื่อง
1.10 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพซึ่งอยู่ในประเภท
 1.กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 2.กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
 3.กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถำนที่จำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย
กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
 4.กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
 5.กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร
 6.กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
 7.กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
 8.กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดำษ
 9.กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
 10.กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
 11.กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ำยคลึง
 12.กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก และสำรเคมีต่ำงๆ
 13.กิจกำรอื่นๆ

-2ส่วนที่ 2: ข้อมูลด้านสุขาภิบาล
2.1 จุดบริกำรน้ำสะอำดสำหรับกำรบริโภคของคนงำน  มี จำนวน…..… จุด  ไม่มี
2.2 ห้องน้ำสะอำดสำหรับคนงำนในสถำนประกอบกำร  มี จำนวน…….ห้อง  ไม่มี
2.3 แสงสว่ำงภำยในอำคำร
 เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
2.4 กำรระบำยอำกำศในสถำนประกอบกำร
 1) พัดลมระบำยอำกำศ แบบติดผนัง จำนวน………………..เครื่อง
 2) พัดลมระบำยอำกำศ แบบติดเพดำน จำนวน…………….เครื่อง
 3) พัดลมเป่ำอำกำศแบบเคลื่อนย้ำยได้ จำนวน……………..เครื่อง
 5) อื่นๆ ระบุ…………………………………………………….
2.5 บันไดหนีไฟหรือทำงออกฉุกเฉิน
 มี
 ไม่มี
2.6สถำนประกอบกิจกำรที่คนงำนอำจเปรอะเปื้อนจำกสำรเคมี วัตถุอันตรำยหรือสิ่งอื่นใดอันอำจเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพต้องจัดให้มีที่อำบน้ำ ที่ล้ำงตำฉุกเฉิน
 มี
 ไม่มี
2.7 กำรกำจัดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต
 ส่งบริษัทรับ(ระบุชื่อบริษัท)..................................
 ฝัง
 เผำ
 นำกลับมำใช้ใหม่
 อื่นๆระบุ……………………………..
2.8 กำรจัดกำรมูลฝอยจำกกระบวนกำรผลิต
2.8.1 มูลฝอยที่เกิดขึ้น คือ……………………………………………………………………………………………….
2.8.2 กำรกำจัดมูลฝอย
 ส่งบริษัทรับกำจัด (ระบุชื่อบริษัท)................................. ฝัง
 เผำ
 นำกลับมำใช้ใหม่
 อื่นๆ ระบุ.........................
ส่วนที่ 3: ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1 มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง
 มี จำนวน............จุด
 มี กำรบันทึกบำรุงรักษำเครื่องดับเพลิง
 ไม่มี กำรบันทึกบำรุงรักษำเครื่องดับเพลิง
 มี กำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงเบื้องต้น
 ไม่มี กำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงเบื้องต้น
 ไม่มี
3.2 กำรจัดกำรของเสียอันตรำย
3.2.1 กำรจัดเก็บของเสียอันตรำยก่อนนำไปกำจัด
 มีสถำนที่จัดเก็บโดยเฉพำะ และมีภำชนะในกำรจัดเก็บ
 มีสถำนที่จัดเก็บโดยเฉพำะ แต่ไม่มีภำชนะในกำรจัดเก็บ
 ไม่มีสถำนที่ หรือภำชนะในกำรจัดเก็บ

-33.2.2 กำรกำจัดของเสียอันตรำย
 ทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
 ส่งบริษัทรับกำจัด (ระบุชื่อบริษัท)......................................................
 ฝัง
 เผำ
 นำกลับมำใช้ใหม่
 อื่นๆ ระบุ............................................
3.3 แผนที่สังเขป แสดงสถำนที่ตั้งสถำนประกอบ

3.4 กำรประกอบกิจกำรนี้อำจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคำญได้ในประเภทใดบ้ำง......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ
(................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ
(................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ
(................................................)

แบบ กอ.6
เลขที่รับ............../...............
แบบคาร้อง
เขียนที่ เทศบำลเมืองกำญจนบุรี
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............
เรียน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว...............................................................................อำยุ............ปี สัญชำติ.................
อยู่บ้ำนเลขที่.................ซอย.......................ถนน............................ตำบล............................อำเภอ....................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์.............................................โทรสำร........................................
ขอยื่นคำร้องต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
จึงมีควำมประสงค์................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ....................
โดยข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบคำร้องดังนี้
 สำเนำบัตรประชำชน
 เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่เจ้ำหน้ำที่กำหนด
(1)................................................................................
(2)................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบคำร้องนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................ผู้ยื่นคำร้อง
(.................................................)

แบบ กอ.7

ที่ กจ 52004 /

เรื่อง
เรียน
อ้ำงถึง

สำนักงำนเทศบำลเมืองกำญจนบุรี
ถนนหลักเมือง กจ 71000
วันที่..........เดือน............พ.ศ.........

คำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของถำนที่ประกอบกิจกำร
ใบรับคำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต เลขที่....................ลงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.........

ตำมที่ท่ำนได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร.............................................และ
เทศบำลเมืองกำญจนบุรีได้ออกใบรับคำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง นั้น
เนื่องจำกเจ้ำพนักงำนได้ตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถำนที่ประกอบกิจกำรของท่ำนแล้วพบว่ำยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
ของท้องถิ่น ดังนี้
๑)............................................................................
๒)............................................................................
๓)............................................................................
๔)............................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่ำนแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะได้ดำเนินกำรพิจำรณำกำรอนุญำตต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

แบบ กอ.8

บันทึกข้อความ
ส่วนรำชกำร งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่ กจ 52004/
วันที่......................เดือน.........................พ.ศ................
เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจสภำพของสถำนประกอบกิจกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรอนุญำต
เรียน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นได้รับคำ ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำร.........................................................
และได้ออกใบรับคำขออนุญำต เลขที่.............ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ..............นั้น
จำกกำรตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย
และอื่นๆ ของสถำนที่ประกอบกิจกำรดังกล่ำวแล้วพบว่ำ
 ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
๑)................................................................................................................................................
๒)...............................................................................................................................................
๓)..............................................................................................................................................
๔)...............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงมีควำมเห็นว่ำ  สมควรอนุญำต
 สมควรอนุญำตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑)...............................................................................................................
๒)...............................................................................................................
๓)...............................................................................................................
๔)...............................................................................................................
 ไม่สมควรอนุญำต
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ)
(................................................)
ตำแหน่ง.......................................
ผู้ได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

แบบ กอ.9

ที่ กจ 52004 /

สำนักงำนเทศบำลเมืองกำญจนบุรี
ถนนหลักเมือง กจ 71000
วันที่..........เดือน............พ.ศ.........
เรื่อง แจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เรียน ...................................................................................
อ้ำงถึง ใบรับคำขออนุญำต เลขที่.......ลงวันที่......เดือน.........พ.ศ......
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑.............................................................
๒.............................................................
ตำมที่ท่ำนได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร..........................................................................
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง นั้น
เนื่องจำกมีเหตุจำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่สำมำรถออกใบอนุญำตหรือยังไม่สำมำรถมีคำสั่งไม่
อนุญำตได้ภำยในเวลำ ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำ ขอดังกล่ำวนี้
๑)....................................................
๒)....................................................
๓)....................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตออกไปเป็นเวลำ ๑๕ วันนับแต่วันที่.......................
และต้องขออภัยมำ ณ โอกำสนี้ด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(....................................................)
นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

แบบ กอ.10

ที่ กจ 52004 /

เรื่อง
เรียน
อ้ำงถึง

สำนักงำนเทศบำลเมืองกำญจนบุรี
ถนนหลักเมือง กจ 71000
วันที่..........เดือน............พ.ศ.........
แจ้งกำรอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
...................................................................................
ใบรับคำขออนุญำต เลขที่.......ลงวันที่......เดือน.........พ.ศ......

ตำมที่ท่ำนได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร...............................................................................
และเทศบำลเมืองกำญจนบุรีได้ออกใบรับคำขออนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง นั้น
บัดนี้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้พิจำรณำออกใบอนุญำตให้แก่ท่ำนเรียบร้ อยแล้ว จึงขอให้ท่ำนมำติดต่อ
ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต จำนวน........................บำท ณ .............................................................................. ....
พร้อมทั้งนำเอกสำรฉบับนี้ ใบรับคำขอรับใบอนุญำต เลขที่...............ลงวันที่.........เดือน............พ.ศ. .............................
และใบเสร็จรับเงิน มำแสดงเพื่อขอรับใบอนุญำตฯ ณ..................................................................................... ..........
ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่สำมำรถมำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ทรำบด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(.................................................)
นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

