
    แบบ กอ. ๑ 

คำขอรับใบอนุญาตใหดำเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนที่ ........................................................ 

วันที…่……….เดือน…………………พ.ศ………………. 

ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ….……………………………………….……………………………..…อาย…ุ………..ป 

อยูบาน/สำนักงาน เลขที…่………ถนน………………………………ตำบล……………..…………..อำเภอ……………………………… 

จังหวัด…………………………โทรศัพท………………………. 

ขอย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  ) สถานที่จำหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท……………............................................................................... 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
(  ) กิจการที่มีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................................................................ 
มีคนงาน........................................คน   ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา 
(  ) กิจการจำหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จำหนายสินคาประเภท....................................................................... 
ณ บริเวณ.................................................................โดยวธิกีาร.................................................................................. 
(  ) กิจการอ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................

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

๒.ผูจัดการชื่อ……………..……………………….………………………….อาย…ุ……….……ป อยูบานเลขที…่..………….…. 

ถนน…………………………ตำบล…………………….อำเภอ……………………จังหวัด…….……..…โทรศพัท………………...……….. 

๓. พรอมคำขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

๓.๑ สำเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 

๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูประกอบการ 

๓.๓ สำเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 

๓.๔ หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจของผูรับมอบอำนาจกรณ ี

เจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคำขอดวยตนเองได 

๔. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกำหนดและขอความในแบบคำขอนี้เปน 

ความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ คำแนะนำของเจา

พนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งกฎระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑขององคการบริหาร

สวนตำบลเพหลา ทุกประการ 

 

 

 

 



๕. แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอนี้เปนความจริงทุกประการและพรอมที่จะปฏิบัติตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา เรื่องการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561  คำแนะนำของ

เจาพนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับของขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตำบลเพหลาทุกประการ 

 (ลงชื่อ)…………………….………………….ผูขอรับใบอนุญาต 

             (……………………………………………) 

ความเห็นของของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (    )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข  ดังนี้............................................................................. 

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

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

(    )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ............................................................................................................. 

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

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

(ลงชื่อ)…………………….………………….เจาพนักงานสาธารณสุข                 

     (………….……………………….……………) 

ตำแหนง......................................................วันที.่..../....../....... 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   

(ลงชื่อ)…………………….………………….เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

ตำแหนง......................................................วันที่...../....../....... 



แบบ กอ. ๒ 

ใบอนุญาตใหดำเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมที…่……..เลขที่…………/…………         เขียนที่ ................................................... 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………………………………………..…………………… อาย…ุ…….….ป

สัญชาติ…………………... อยูบาน/สำนักงาน เลขที…่………... ถนน……..………….. ตำบล…………….อำเภอ………………..

จังหวัด…………………โทรศัพท.............................. 

๑. ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ………………………………………………………………………………… 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....………………………………………………………………………………………………………………… 

ตั้งอยูบานเลขที่…..……..…. ถนน………….…………ตำบล……………......อำเภอ…………………….…จังหวัด……………..………

โทรศพัท……….……………….ชื่อผูจัดการ………………………………….………….มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร 

ใชเครื่องจักรที่มีกำลังขนาด....................แรงมา  จำนวนคนงาน......................คน  ทั้งนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต…….…………….บาท  (........................................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ 

…………….…………เลขที…่………………..….ลงวันที…่………เดือน………………….พ.ศ……………. 

2. ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลเพหลา เรื่องการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ 

สุขภาพ พ.ศ. 2561 ตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งกฎ 

ระเบียบ คำสั่งขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

3. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้  

3.1.…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

3.3……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 

3.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที…่……….เดือน……………………พ.ศ……..………… 

ออกให ณ วันที่……….เดือน……….…………พ.ศ……….……. 

 (ลงชื่อ)…………..……………….…………………. 

      (……………….……..……………………………) 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



รายการตออายุใบอนญุาตและการเสียคาธรรมเนียม 

ว.ด.ป. 
ทีอ่อก

ใบอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สิ้นอายุ 

จำนวนเงิน ใบเสร็จรับเงนิ ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมที่  เลขที่ ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        

คำเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สำนักทำการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคำขอตอใบอนุญาตพรอมชำระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชำระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกำหนดตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔. การขอตอใบอนุญาตใหนำใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ. ๓ 

คำขอตออายุใบอนุญาตใหดำเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมที…่…..…..เลขที…่..………/………….        เขียนที่ ................................................... 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ……………………………………………..……………….…อาย…ุ………….…. ป 

สัญชาติ…………… อยูบาน/สำนักงาน เลขที…่……………………..……………..…….ถนน………………...ตำบล.........………… 

อำเภอ……………………..จังหวัด……………..…………โทรศัพท…………………..…… 

ขอยื่นคำขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการประเภท................................................................................. 

ตามใบอนุญาตเลมที่.................เลขที่............./.............ออกใหเมื่อวันที่…..…..เดือน………………..….……..พ.ศ……….. 

ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 พรอมคำขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูประกอบการ 

2.สำเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 

3.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ คือ 

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

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

3.3.................................................................................................................................................. 

3.4.................................................................................................................................................. 

4. อ่ืนๆ  ....................................................................................................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคำขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

   (ลงชื่อ)…………………….………………….ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการ 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

ตำแหนง....................................................... 

วันท่ี ............./............/.................... 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(    ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

(    ) เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ............................. 

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

(ลงช่ือ) ............................................... 

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

ตำแหนง......................................................... 

วันท่ี ............./............/.................... 
 



แบบคำรองทั่วไป 

                        เขียนที่..................................................... 

        วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ...................... 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล....................................อาย.ุ...........ป

อยูบานเลขที่.............. หมูท่ี...............หมูบาน.................................. ตำบล............................อำเภอ......................... 

จังหวัด....................................... โทรศัพท........................................................ 

มีความประสงค............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

ขอใหองคการบริหารสวนตำบลเพหลาดำเนินการดังนี้ 

๑. ................................................................................................................................................................. 

๒. ................................................................................................................................................................ 

๓. ................................................................................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

 (ลงชื่อ)…………………….………………….ผูยื่นคำขอ 

    (…..…….……..…..……………………………) 

 

 

ความเห็น       คำสั่ง 

......................................................................   …………………………….……………………………… 

.......................................................................   ……………………………………………………………. 

.......................................................................   ……………………………………………………………. 

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

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

      ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา              นายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 


