
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน  
                             200 ตารางเมตร 
หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 
    ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

และมิใชเปนการขายของในตลาดตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่น 
คําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/
ฝายท่ีรับผิดชอบ  

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
    (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน 
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ 
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตรพรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 
1. ระยะเวลาใหบริการ 15 นาที 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

15 นาที - 
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คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
1. ระยะเวลาใหบริการ 1 ชั่วโมง 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอและเอกสารพรอม
แจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวยและแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 

1 ชั่วโมง - 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลกัษณะ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบคือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557) 

2 วัน - 
 

4) การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนดถือวาไมประสงค 
จะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
2. กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร แกผูขออนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ 
 

2 วัน - 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือกองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนา
แจงสํานักก.พ.ร. ทราบ 

5) ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ิน
กําหนด 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

2 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนา 1 ฉบับ - 
2) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนา 1 ฉบับ - 
3) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล  ฉบับจริง 1 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  ฉบับจริง 1 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนสําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสราง
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด ) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด ) 

- 
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คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ 
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน  
800 บาทตอป 

คาธรรมเนียม 800 บาท 
 
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้น ๆ 
2) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือเว็บไซต  http://www.sanklangphan.go.th 
3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
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แบบ สอ. 1  

 

 

 

เลขท่ีรับ........./..........             

คาํขอรับ 

ใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จาํหน่ายอาหาร  

 

เขียนท่ี.............................................  

วนัท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.............  

 

  ขา้พเจา้.......................................................................อายุ................ปี สัญชาติ........................ 

อยูบ่า้นเลขท่ี.........................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................  

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

โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.......................................................................................  

  ขอยืน่คาํขอรับใบอนุญาตจดัตั้ง สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล…………….โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบกิจการวา่....................................................................................... 

มีพื้นท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร อตัราค่าธรรมเนียม...................บาทต่อปี จาํนวนคนงาน............คน 

ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี..............ตาํบล………………..  อาํเภอ……………..จงัหวดั………..…………

โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.......................................................................................  

พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ คือ  

    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบกิจการ 

  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบกิจการ 

 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

  หนงัสือมอบอาํนาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจและ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสงัเขป (แนบทา้ย) 

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

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

  ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบติัตามกฎหมาย,        

ขอ้บญัญติั หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล.....................กาํหนดไวทุ้กประการ  

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

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

 
หมายเหตุ  ใชใ้นกรณี พื้นท่ีประกอบการเกิน  200 ตร.ม. 

  



แบบ สอ.3  

 

 

 

เลขท่ีรับ........./..........            

คาํขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ้งการจดัตั้งสถานที่จาํหน่ายอาหาร 

เขียนท่ี.............................................  

วนัท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.............  

 

  ขา้พเจา้......................................................................อายุ................ปี สัญชาติ.........................  

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................  

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

โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.......................................................................................  

  ขอยืน่คาํขอรับหนงัสือรับรองการแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  ต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล………………. โดยใชส้ถานท่ีประกอบกิจการวา่...................................................................  

มีพื้นท่ีประกอบการ...............ตารางเมตร อตัราค่าธรรมเนียม....................บาทต่อปี จาํนวนคนงาน..............คน 

ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี................ หมู่ท่ี......... ตาํบล………..…….   อาํเภอ………………..   จงัหวดั………………….  

โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.......................................................................................  

  พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ คือ  

    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบกิจการ 

  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบกิจการ 

 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

  หนงัสือมอบอาํนาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจและ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

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

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

  ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบติัตามกฎหมาย,         

ขอ้บญัญติั หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล………………….กาํหนดไวทุ้กประการ  
 

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

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

 

หมายเหตุ  ใชใ้นกรณี พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน  200 ตร.ม.  

 



บบ สอ.9 

 

 

 

เลขท่ีรับ............/............         

คาํขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จาํหน่ายอาหาร  

 

เขียนท่ี................................  

วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............  

 

  ขา้พเจา้.................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ..........................  

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี……..........ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................  

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

โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.......................................................................................  

  ขอยืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร   ต่อนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล.............................โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบกิจการวา่.......................................................................... 

มีพื้นท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร  จาํนวนคนงาน...............คน ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี.................หมู่ท่ี...........  

ตาํบล……………..อาํเภอ……………  จงัหวดั.....................โทรศพัท์........................ โทรสาร.................... 

  พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ คือ  

    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบกิจการ 

  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบกิจการ 

 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

  หนงัสือมอบอาํนาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจและ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

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

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

ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบติัตามกฎหมาย         

ขอ้บญัญติั หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ี อบต. …………………………  กาํหนดไวทุ้กประการ  
 

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

                (.....................................................)  
หมายเหตุ   ใชใ้นกรณี พื้นท่ีประกอบการเกิน  200 ตร.ม. 

  



แบบ สอ.11  

 

 

 

เลขท่ีรับ............/............           

คาํขอชําระค่าธรรมเนียมประจาํปี 

หนังสือรับรองการแจ้งจดัตั้งสถานที่จาํหน่ายอาหาร  

 

เขียนท่ี...........................................  

วนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.............  
 

  ขา้พเจา้.........................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................  

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................  

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

โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.......................................................................................  

  ขอยืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียมประจาํปีหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 

ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล…………..  โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบกิจการวา่......................................... 

มีพื้นท่ีประกอบการ................ตารางเมตร อตัราค่าธรรมเนียม....................บาทต่อปี จาํนวนคนงาน...........คน 

ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี................หมู่ท่ี.............. ตาํบล............................  อาํเภอ....................... จงัหวดั.........................

โทรศพัท.์.................................................โทรสาร.........................................................................  

  พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ  

    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบกิจการ 

  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบกิจการ 

 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

  หนงัสือมอบอาํนาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจและ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสงัเขป 

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

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

ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบติัตามกฎหมาย  

ขอ้บญัญติั หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ี  อบต..........................   กาํหนดไวทุ้กประการ  
 

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

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

หมายเหตุ   ใชใ้นกรณี พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน  200 ตร.ม.  

 



แบบ สอ.13  

 

เลขท่ีรับ............/............               

 

 

คาํขออนุญาตการต่างๆ 

เกีย่วกบัสถานที่จาํหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี............................................  

วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ..........  

 

  ขา้พเจา้...........................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ...................  

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................  

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

โทรศพัท.์..................................................................โทรสาร...............................................................................  

โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบกิจการวา่...................................................................................................................  

มีพื้นท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร จาํนวนคนงาน..............คน ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี......................หมู่ท่ี.............  

ตาํบล..............................อาํเภอ.........................  จงัหวดั...................................โทรศพัท์................................ 

  ขอยืน่คาํขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล………………. ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค ์ 

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

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

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

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

  ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบคาํขอน้ีเป็นจริงทุกประการ  

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

- ด้านหลัง - 
 
 
ความเห็นผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

ความเห็นปลดั อบต. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

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

หมายเหตุ   ไดอ้อกใบอนุญาตเล่มท่ี......................เลขท่ี..............................ลงวนัท่ี............................................. 

 

 

 


