แบบตรวจสอบเอกสารคาขอ :  กรณีย้ายสถานที่ ใช้ แบบ ขย.16  เพิม่ สถานที่ / ลด / ขยายสถานที่ เดิม ใช้ แบบ ขย.17
ชื่อ-สกุล ผูย้ นื่ คำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ……………………………………..…………………………………….…… โทรศัพท์มือถือ.....................................................
ชื่อสถำนที่…………..……………………………………………………….……...................................เลขที่ใบอนุญำต.....………………………………………….
➢ ขอให้ ผ้ยู ื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้ างล่ าง และตรวจสอบด้ วยตนเองพร้ อมทั้งทาเครื่ องหมาย ✓ กรณีถูกต้ องครบถ้ วนตามข้ อกาหนด
หรื อทาเครื่ องหมาย  กรณีไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกาหนด หรื อเครื่ องหมาย − กรณีไม่ จาเป็ นต้ องมี
ลำดับที่
1

รำยกำรตรวจสอบเอกสำร

ผูย้ นื่ คำขอ

เจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

กรณี ย้ำยสถำนที่ ( ) คำขอย้ำยสถำนที่ (แบบ ข.ย. 16 / น.ย.10 / ย.บ.14)
กรณี เพิ่ม/ลด สถำนที่ ( ) คำขอแก้ไข ปป. (แบบ ข.ย. 17 / น.ย.11 / ย.บ.15)

2

สัญญำเช่ำ (กรณี ที่เช่ำสถำนที่) หรื อหนังสื อยินยอมกำรใช้สถำนที่

3

สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ที่ขออนุญำตและสถำนที่เก็บยำ
กรณี สำเนำทะเบียนบ้ำนไม่มีผอู้ ยูอ่ ำศัย (ทะเบียนบ้ำนลอย)
ใช้เอกสำรอื่นประกอบ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง** ดังต่อไปนี้
[ ] สำเนำสัญญำซื้ อ-ขำย สิ่ งปลูกสร้ำงฯ
[ ] สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง
[ ] สำเนำเอกสำรอ้ำงกรรมสิ ทธิ์
กรณี สำเนำทะเบียนบ้ำน มีผอู้ ยูอ่ ำศัย
คนที่ลงนำมเป็ นผูใ้ ห้เช่ำ ต้องมีสภำพเป็ นเจ้ำบ้ำนเท่ำนั้น

4

สำเนำบัตรประชำชนของเจ้ำของสถำนที่ที่ให้เช่ำ/ยินยอม รับรองจริ ง

5

ใบทะเบียนพำณิ ชย์ ที่เปลี่ยนแปลงสถำนที่ต้ งั ใหม่แล้ว
กรณี นิติบุคคล
สำเนำหนังสื อรับรองบริ ษทั สถำนที่ฯใหม่ (ต้องได้รับรองกำรจดทะเบียน
สถำนที่ใหม่กบั กระทรวงพำณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว ถ้ำกรณี เพิ่มสถำนที่ก็เช่นกัน)
-

ต้องจดเลขที่ต้งั สถำนที่ขออนุญำตในหนังสื อรับรองบริ ษทั

-

กรณี สถำนที่เก็บยำที่อยูค่ นละแห่ งกับสถำนที่ที่ขออนุญำต
( ) กรณี เป็ นสถำนที่เก็บยำหำกจดเลขที่ต้ งั สถำนที่ขออนุญำตใน
หนังสื อรับรองบริ ษทั แล้ว ไม่ตอ้ งแนบสัญญำเช่ำ
( ) กรณี เป็ นสถำนที่เก็บยำ หำกไม่ได้จดเลขที่ต้ งั สถำนที่ขออนุญำต
ในหนังสื อรับรองบริ ษทั ต้องแนบสัญญำเช่ำ

***หากมีระบุให้ ลงลายมือชื่ อ พร้ อมประทับตราสาคัญของบริษทั ***
ต้ องมีประทับตราฯแล้ว จึงจะถือว่ าเอกสารนั้นสมบูรณ์
กรณี บุคคลธรรมดา
สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่แล้ว (ถ้ำมี)
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บันทึกข้อบกพร่ อง

ลำดับที่
6

รำยกำรตรวจสอบเอกสำร

ผูย้ นื่ คำขอ

เจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่ อง

รูปถ่ าย ภำยในร้ำน แบบร้ำนเปิ ดใหม่ (ยังไม่มีกำรจัดวำงผลิตภัณฑ์ในร้ ำน) ,
แผนผังภำยในร้ำน ระบุ มำตรำส่ วน กว้ำง * ยำว และแผนที่ ของสถำนที่
(แบบฟอร์มรู ปใช้ตำมประเภทใบอนุญำต)
กรณี เพิม่ ลด ขยายสถานที่ ในที่เดิม ถ่ ายรู ปเฉพาะส่ วนที่มีการเปลีย่ นแปลง

7

หนังสื อมอบอำนำจกระทำกำรแทนผูข้ ออนุญำต
กรณี ไม่สำมำรถติดต่อด้วยตนเอง (อำกรแสตมป์ 10 บำท) พร้อมสำเนำบัตร
ประชำชนของ ผูม้ อบอำนำจและผูร้ ับมอบอำนำจ รับรองจริ ง

8

ใบอนุญำตฉบับจริ ง และรู ปถ่ำย ขนำด 3*4 ซม. จำนวน 2 รู ป

กำรตรวจสอบเอกสำร ( ) เอกสำรครบถ้วน ( ) เอกสำรไม่ครบถ้วน ดังนี้
1.
2.

.....................................................................................................
.....................................................................................................

3. ...............................................................................................
4 ................................................................................................

ผูย้ นื่ เอกสำรจะนำเอกสำร/หลักฐำนมำยืน่ ให้ครบถ้วนภำยในวันที่ ................................................................... หำกเกินจำกระยะเวลำที่กำหนดถือว่ำผูย้ นื่ ละทิ้งคำขอและ
จะส่งคำขอคืนให้แก่ผยู้ นื่ คำขอ ทั้งนี้ ผูย้ นื่ คำขอได้อ่ำนและรับทรำบข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว จึงลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ ................................................................. ผูย้ นื่ คำขอ
(................................................................)

ลงชื่อ ................................................................. เจ้ำหน้ำที่
(................................................................)
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