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ค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ในที่หรือทำงสำธำรณะ 
    

เขียนท่ี ……………………………………………………….. 
 

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

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ………….……. หมู่ท่ี ………..….. ตรอก/ซอย …………..…….……………. ถนน ……………..………………….. 
แขวง/ต าบล …………………………. เขต/อ าเภอ …………..…………… เทศบาล/อบต …………………………………………. 
จังหวัด ……………………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………………………...
ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทท่ี ………………กิจการเกี่ยวกับ…………………………………………… 
………………………………………………………………………… ตามใบอนุญาตเล่มท่ี …………. เลขท่ี ……..……/………..…… 
ออกให้เมื่อวันท่ี …..……. เดือน ……………..……… พ.ศ……….……ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) เทศบาลต าบลโพนทอง 
เปิดให้บริการเมื่อ  วันท่ี.....................................................เวลาให้บริการ........................น. ถึง.........................น. 
จ านวนอาคาร  ..................................................หลัง     พื้นท่ี  ................................................................  ตร.ม. 
รายได้(ประมาณการ)............................................................บาท/ปี   จ านวนพนักงาน...................................คน 
ปริมาณน้ าเสีย  ............................................ ลบม./วัน   จ านวนบ่อดักไขมัน.................................................บ่อ 
 

   จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
   จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า 

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร  หลักฐานต่างๆ   มาด้วยแล้ว  คือ 
 

    บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
    ใบรับรองแพทย์  ของผู้ขอรับอนุญาต  และผู้ช่วยจ าหน่าย 

  รูปถ่าย  หน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่วตาด า  ขนาด  ๑ X ๑ นิ้ว  ของผู้
ขอรับใบอนุญาต  และผู้จ าหน่าย  คนละ  ๓  รูป 

  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  ขยะมูลฝอย 
 

    

แผนที่ตัง้สถำนทีป่ระกอบกำรพอสังเขป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เลขที่รบั......................./........................ 
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ขอรับรองว่าข้อความในค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

 

 

ส่วนของเจ้ำหนำ้ที่ 
 

เลขท่ี..............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ. ................................. 
 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ    ไม่ครบ  คือ 
 

๑. ................................................................................... 
๒. ................................................................................... 
๓. ................................................................................... 
๔. ................................................................................... 
 

 

(ลงช่ือ).................................................................... 
     (นายสุวิทย์  ภูลายยาว) 

  ต าแหน่ง ......ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม.... 
                                                                    เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุำต 
 

เลขท่ี................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ................................... 
 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน  ครบ   ไม่ครบ คือ 
 

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

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ีไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน………………...วัน 
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

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

(......................................................) 
  ผู้รับใบอนุญำต 
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ความเห็น  เจ้าพนักงานสาธารณสขุ (ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)   
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 

- เพื่อโปรดทรำบ 
- ตำมท่ี…………………………………………………………………………………………..................................…….

ยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดต้ังสถำนท่ีประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือ
ทำสำธำรณะ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภท ...................................... 

- เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมข้อบัญญัติ   เป็นเงิน………………….…………บำท 
(………………………….............................................................………………..) 

  

 (   )   เห็นสมควรอนุญำต  (   )   เห็นสมควรไม่อนุญำต 
 เพรำะ………………………………………............................................................................................………. 
 

(ลงช่ือ).................................................................... 
     (นายสุวิทย์  ภูลายยาว) 

      ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม  
                                                                เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ความเห็น  ปลดัเทศบาลต าบลโพนทอง 
(   )   เห็นสมควรอนุญำต   (   )   เห็นสมควรไม่อนุญำต 

 เพรำะ………………………………………………............................................................................................ 
 

(ลงช่ือ).................................................................... 
      (นายสิรเศรษฐ์   เวียงเพิ่ม) 

                                                                              ปลัดเทศบาล 

ค าสั่ง  เจา้พนักงานท้องถิ่น 
 

 (   )   อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้  (   )   ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 
 

(ลงช่ือ).................................................................... 
             (นำยมงคล  ส ำรำญเนตร) 
           นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง 
                                                                     เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 

 

หมำยเหตุ   ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี……..……….......................................ลงวนัท่ี………..………………….…….… 
 

                                               ลงช่ือ……………………………………….…….......……ผู้รับเงิน 
                                                       (..............................................................) 
 

เขียนท่ี   ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง 
อ ำเภอเมือง   จงัหวดักำฬสนิธ์ุ 

 

วันท่ี...................เดือน.........................................พ.ศ.................. 
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เรื่อง........................................................................................................................ 
เรียน     นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง 
 

           ข้ำพเจ้ำ................................................................................อำยุ.......................ปี 
ท่ีอยู่เลขท่ี........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
มีควำมประสงค์         ขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรในเขตต ำบลโพนทอง 
                            ท่ีอยู่สถำนท่ีประกอบกำร  ................................................................................. 
                             ช่ือผู้ประกอบกำร  ………………………………………………………………….  
                             ขอจดทะเบียนพำณิชย์  ................................................................................... 
.                             อืน่ๆ  ............................................................................................................. 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถือ 

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

(..................................................) 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
         เพื่อโปรดทรำบ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
(ลงช่ือ) .............................................. 
            (                               ) 
............./............./.......... 
เรียน  ปลัดเทศบำลต ำบลโพนทอง 
         เพื่อโปรดทรำบ 
..................................................................... 
..................................................................... 
(ลงช่ือ)  ....................................... 
            (นำยสุวิทย์     ภูลำยยำว) 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง 
         เพื่อโปรดทรำบ 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
(ลงช่ือ) ........................................................... 
             (นำยสิรเศรษฐ์    เวียงเพิ่ม) 
             ปลัดเทศบำลต ำบลโพนทอง 
        .................../................./............... 
ค ำส่ัง 
            ...................................................... 
(ลงช่ือ)  ........................................ 
            (นำยมงคล     ส ำรำญเนตร) 
          นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง 
   ................../........................./...................... 
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