
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ......................... 
โดย.............................................................................................................. .........ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.................................................................................................................................. .......................... 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................ 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด............................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.......................) 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................................... 
                        ............................................................................................................... ............................... 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
                        ๑)................................................................... ........................................................................ 
        ๒).......................................................................................................... ................................. 
        ๓)............................................................................................................ ............................... 

  เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)..................................................................... ...................................................................... 
        ๒).......................................................................................................... ................................. 
        ๓)........................................................................................................................................... 

 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ค าขอเลขที่.........../............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
-๒- 
 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต 

 
 

เลขที่...............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ  คือ 

๑).................................................................................... 
๒).................................................................................... 
๓).................................................................................... 
 
 

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

              ต าแหน่ง....................................................... 
 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต 

 
 

เลขที่...............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ  คือ 

๑).................................................................................... 
๒).................................................................................... 
๓).................................................................................... 

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...........................วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
   (ลงชื่อ)..................................................... 
                   (....................................................) 

              ต าแหน่ง..................................................... 



 
 

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

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
ประเภทกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

 
         เขียนที.่.………………………………………….. 

         วันที.่.............เดือน…………....….………พ.ศ. …………………. 
 

   ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ..................ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………....……………………... 
ต าบล…………………………..อ าเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์…………………………………… 
    ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................... 
……………………..................................................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยชื่อสถานประกอบกิจการว่า..……………………………………….............................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ……………....……..…ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร……………แรงม้า จ านวนคนงาน..……………คน 
ตั้งอยู่  ณ  เลขที.่................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย…………................………..……ถนน………………..………….. 
ต าบล………………...........…..อ าเภอ……………………....……จังหวัด…………….....…โทรศัพท์……………………..…….…… 
    พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จ านวน   ๑   ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จ านวน   ๑   ฉบับ 
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
 ๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
 ๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
 ๔.๓ …………………………………………………………………………………………………………….......... 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)……………………………..........………..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

       (………………...……………………………) 



 
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

          เขียนที่…..……………………………………….. 

         วันที.่.............เดือน…………....….………พ.ศ. …………………. 
. 
 ข้าพเจ้า……………………………………….....….........…….............................................................….. 
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..............ป ีสัญชาติ..................เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่ ..........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย............................. 
ถนน ...................................ต าบล.................................อ าเภอ................................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์ .......................................................................โทรสาร............................................................................ 
  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................. 
มีส านักงานอยู่ที่......................หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ..................................... 
ต าบล .............................อ าเภอ ................................จังหวัด ................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร.................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต มีดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่........... 
ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ต าบล ...............................อ าเภอ ............................. 
จังหวัด ........................................โทรศัพท์.......................................................โทรสาร......................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่........... 
ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ต าบล .................................อ าเภอ .......................... 
จังหวัด ........................................โทรศัพท์.......................................................โทรสาร......................................... 
  ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยชื่อสถานประกอบการ .............................................................................. ........ตั้งอยู่เลขที่................. 
หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ต าบล.................................... 
อ าเภอ ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร............................. 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อที่ ...................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานที่............................................................................ 
(เป็นไม้  ห้องแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)   เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้ 
   สูญหาย 
   ถูกท าลาย 
   อ่ืน ๆ เมื่อวันที่................................................................ .............................................. 
 ๓. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้ 
   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
  ๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 



 
-๒- 

 
 

  ๕. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
  ๖. เอกสารอ่ืน ๆ ................................................................................... ..................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………..........……….. 

       (………………...……………………………) 
                           ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 


