
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

เขียนที ....................................................................................... 

วนัที ...................เดือน ................................................  พ.ศ. ................ 

     ขา้พเจา้................................................................................ อาย ุ................................ ปี  สัญชาติ ......................... 

อยูบ่า้นเลขที ............................หมู่ที .................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน ................................................... 

แขวง / ตาํบล......................................... เขต /อาํเภอ .................................................. จงัหวดั .................................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์...................................................... 

     ขอยนืคาํขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

    (    )  สถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท ........................................................................................ 

         โดยมีพนืทีประกอบการ ............................................ ตารางเมตร 

    (    )  กิจการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภท  .................................................................................................... 

         มีคนงาน ............................ คน  ใชเ้ครืองจกัรขนาด ..................................  แรงมา้ 

(    )  กิจการจาํหน่ายสินคา้ในที / ทางสาธารณะ จาํหน่ายสินคา้ประเภท .............................................................. 

         ณ บริเวณ .............................................................. โดยวธีิการ .................................................................... 

(   )  กิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัสิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ ประเภท 

 เก็บขนสิงปฏิกูลโดยมีแหล่งกาํจดัที ................................................................................................. 

 เก็บขนและกาํจดัสิงปฏิกูลโดยมีระบบกาํจดัอยูท่ี ............................................................................. 

 เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกาํจดัที ................................................................................................. 

 เก็บขนและกาํจดัมูลฝอย  โดยมีระบบกาํจดัอยูที่ ............................................................................. 

ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถิน)  ............................................................. พร้อมคาํขอนี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย

ดงันี คือ 

1. สําเนาบตัรประจาํตวั................................ (ประชาชน / ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

2. สําเนาทะเบียนบา้น 

3. หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอนืทีเกียวขอ้ง  คือ 

3.1 ..................................................................................................................................................................... 

3.2 ..................................................................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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แผนผังแสดงทีตังสถานทปีระกอบการกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบคาํใบอนุญาตนีเป็นความจริงทุกประการ 
 

  (ลงชือ)                           ผูข้ออนุญาต 
              ( ...................................................... ) 
          

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกาํหนดเงอืนไข  ดงันี ................................................................................... 

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

 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ ................................................................................................................... 

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

 (ลงชือ) ........................................................ เจา้พนกังานสาธารณสุข 
        ( ................................................... ) 
ตาํแหน่ง ..................................................... วนัที ......................................... 

                (ลงชือ) ........................................................ ปลดัเทศบาล 
                               ( ................................................... ) 
                                                                                   ตาํแหน่ง ..................................................... วนัที ................................... 

 

คาํสงัของเจา้พนกังานทอ้งถิน 

(    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้

(    )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     (ลงชือ)............................................................. เจา้พนกังานทอ้งถิน 

                ( .......................................................... ) 

    ตาํแหน่ง .................................................... วนัที ............................................ 



**  ตัวอย่าง   ** 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

เขียนที  ….อบต.โพธิไทร.............................................. 

วนัที .... ..........เดือน ......สิงหาคม...................  พ.ศ. .... ..... 

     ขา้พเจา้.....นายมนู....ส่งเสริม.............................................. อาย ุ........ ............... ปี  สัญชาติ .......ไทย................ 

อยูบ่า้นเลขที ...... ......................หมู่ที ...... ............ ตรอก/ ซอย .................-..................... ถนน ............-............................ 

แขวง / ตาํบล.....โพธิไทร................. เขต /อาํเภอ .........พิบูลฯ................................... จงัหวดั .....อุบลฯ.................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์..............-........................................ 

     ขอยนืคาํขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

    (    )  สถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท ........................................................................................ 

         โดยมีพนืทีประกอบการ ............................................ ตารางเมตร 

    ( / )  กิจการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภท  ......กิจการโรงแรม/รีสอร์ท......................................................... 

         มีคนงาน .........-................... คน  ใชเ้ครืองจกัรขนาด ..............-....................  แรงมา้ 

(    )  กิจการจาํหน่ายสินคา้ในที / ทางสาธารณะ จาํหน่ายสินคา้ประเภท .............................................................. 

         ณ บริเวณ .............................................................. โดยวธีิการ .................................................................... 

(   )  กิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัสิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ ประเภท 

 เก็บขนสิงปฏิกูลโดยมีแหล่งกาํจดัที ................................................................................................. 

 เก็บขนและกาํจดัสิงปฏิกูลโดยมีระบบกาํจดัอยูท่ี ............................................................................. 

 เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกาํจดัที ................................................................................................. 

 เก็บขนและกาํจดัมูลฝอย  โดยมีระบบกาํจดัอยูที่ ............................................................................. 

ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถิน)  ............................................................. พร้อมคาํขอนี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย

ดงันี คือ 

5. สําเนาบตัรประจาํตวั...ประชาชน................. (ประชาชน / ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

6. สําเนาทะเบียนบา้น 

7. หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอนืทีเกียวขอ้ง  คือ 

7.1 ..................................................................................................................................................................... 

7.2 ..................................................................................................................................................................... 

8. ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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แผนผังแสดงทีตังสถานทปีระกอบการกิจการโดยสังเขป 
 

Ν  

 
 

 
 
 
 

ถนนอุบลฯ - พบูิลฯ 

 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบคาํใบอนุญาตนีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

  (ลงชือ)             นายมนู  ส่งเสริม               ผูข้ออนุญาต 
              ( ............นายมนู  ส่งเสริม........... ) 
          

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกาํหนดเงอืนไข  ดงันี ................................................................................... 

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

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

 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ ................................................................................................................... 

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

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

(ลงชือ) ........................................................ เจา้พนกังานสาธารณสุข 
        ( ................................................... ) 
ตาํแหน่ง ..................................................... วนัที ......................................... 

 

คาํสงัของเจา้พนกังานทอ้งถิน 

(    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้

(    )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

     (ลงชือ)............................................................. เจา้พนกังานทอ้งถิน 

                ( .......................................................... ) 

    ตาํแหน่ง .................................................... วนัที ............................................ 

 

 


