
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

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

  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาต.ิ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ต าบล............ ....... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์............................. 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (     )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................ 
มีคนงาน................คน เคร   องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พ้ืนที่ด าเนินการ.....................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจ าหน่าย................................................................... 
เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พื้นที่ด าเนินการ.............................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท....................... 
...................................บริเวณ..................................................โดยวธิีการ........................ .......................... 
  (     )  กิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท 
     เก็บขนส่งปฏิกูล โดยมีแหล่งก าจัดที่.......................................................... 
     เก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.................................... 
     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่........................................................... 
     เก็บ ขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่............................................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบ อนุญาต ดังนี้ 

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องคือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
(๕.๒) ใบรับรองแพทย์ (กรณีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
(๕.๓) รายงานการจัดท าสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายก าหนดต้องจัดท าฯ) 
(๕.๔) ................................................................................................................  
(๕.๕) ................................................................................................................  
(๕.๖) ................................................................................................................  

 
 

 

(หนา้หลงั) 
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แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ เอกสาร ในค าขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (................................................)  
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ด าเนินการแล้วดังนี้ 
  ๑)............................................................................................................................ ......... 
  ๒)............................................................................................................................ ......... 
     (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่ 
             (...............................................) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และก าหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑)............................................................................................................................ ......... 
  ๒).................................................................................................................................... . 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. ..... 
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (...............................................) 
ค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (...............................................) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ 
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ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
ที่ มส ๗๒๐๐๑/........................... 

ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ 

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

ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก
...........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................ต าบล............. ..........................อ าเภอ
.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ  

 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 หนังสือรับรองการแจ้ง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “............................................”   
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

(ลงชื่อ)    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (.......................................) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ๑.  กรณีค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้ง   
                         ผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับค าขอ 

๒. จัดท า ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
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ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............    ส านักงาน............................................... 

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................... ................ 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่...........  
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.... ......................... 
  ๑.  จัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................
สถานที่ชื่อ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................  
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   ๔.๒  .......................................................................................... .................................. 
   
ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ......... 
 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
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หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............    ส านักงาน............................................... 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
ชื่อ...................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................... เลขประจ าตัวประชาชน
เลขที่.................................................................... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่...........  
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.... ......................... 
  ๑.  จัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................
สถานที่ชื่อ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................  
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   ๔.๒  ................................................................................ ............................................ 
   

ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ.........  
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ 
เจ้าพนกังานท้องถิ่น 
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ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เขียนที่................................................ 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ............................... 
  ข้าพเจ้า..............................................................(ชื่อผู้รับอนุญาต) ซึ่งมีผู้ด าเนินการกิจการชื่อ 
……………………ได้รับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจ้ง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................... 
สถานประกอบการตั้งอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่.................ต าบล.............................อ าเภอ.................. ............... 
จังหวัด................................โทรศัพท์..................................... 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจ้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท................................................................เนื่องจาก................................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................. 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ 
   ๑)    ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกท าลายหรือช ารุด) 
   ๓)    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
   ๕)    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ๖)    รูปถ่ายผู้ด าเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  
     (ลงชื่อ).........................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
      (...................................) 
 
 

 
หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้น าใบแจ้งความของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญ 

         หายมาด้วย 
   (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย 
   (๓)  ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ / ใช้ 

 

เลขท่ี........................ 
วนัท่ี......................... 
ลงช่ือ.......................ผูรั้บค าขอ 


