
 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำร.................................................................. 
 

                                                                                             เขียนที่..................................... 
                                                                                         วันที…่…เดือน……….พ.ศ……………. 
๑. ข้าพเจ้า………………………………………….…………อายุ…………….ปี    สัญชาติ…………………………………………….. 
โดย........................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
............................................................................................................................. ................................................. 
ที่อยู่เลขที่………………หมู่ที…่.…….   ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..………………………… 
ต าบล………………………อ าเภอ…………….…………..จังหวัด……………………โทรศัพท…์………………..ผู้ขอใบอนุญาต 
๒.พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว.....................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่
 ............................................................................................................................. ................................ 

 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( กรณีกฎหมายก าหนด) 

 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 

 ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล(กรณีทีเ่ป็นนิติบุคคล) 

 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรณีทีเ่ป็นนิติบุคคล) 

 เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  
                             (๑ )   ……………………………………………………………………………………………. 
                             (๒ )   …………………………………………………………………………………………… 
                             (3 )   …………………………………………………………………………………………… 
                             (4 )   …………………………………………………………………………………………… 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                              
 
 
                                                                      

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

 
 
 
 

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



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต    

 
เลขที่  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน..........................พ.ศ.............. .................. 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

                                      ไม่ครบคือ 
๑.................................................................................................  
๒................................................................................................  

 
 
                                                                            (ลงชื่อ) 

                          (...............................................................) 
                                                                               ต าแหน่ง..................................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

 
เลขที่  ..........................ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

                                      ไม่ครบคือ 
๑................................................................................................. 
๒................................................................................................  

 ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน...............วัน      
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
        (ลงชื่อ) 
                                                  (...............................................................)  
                                                                              ต าแหน่ง.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................ 

เล่มที่………เลขที..................../.................... 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้…………………………………………………………..สัญชาติ…………………… 
ที่อยู่เลขท่ี…………..หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ต าบล……………………………. 
อ าเภอ…………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์…………………….. 
ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………........... 
ตั้งอยู่เลขท่ี……………หมู่ที่………ต าบล………………….อ าเภอ......................จังหวัด.............โทรศัพท์...................... 
ค่าธรรมเนียมปีละ...………..บาท (...........................................)ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่……...............เลขท่ี……… 
ลงวันที่……เดือน………….พ.ศ………………….......... 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมิ
อาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
 ๔.๑.......................................................................................................................  
  ๔.๒....................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………….พ.ศ………………… 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่...................เดือน...................พ.ศ.................... 
 
                                                                                       (ลงชื่อ) ………………………………. 
                                                                                        (………………………………….…….) 
                                                                                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค ำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต 
 สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  

 
( มีด้านหลัง) 

 
 
 
 



รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญำต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอำยุ

ใบอนุญำต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................ 

 
เขียนที่..................................... 
วันที่……เดือน……….พ.ศ……………. 
๑. ข้าพเจ้า………………………………………….…………อายุ…………….ปี    สัญชาติ…………………………………………….. 
โดย........................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
............................................................................................................................. ................................................. 
ที่อยู่เลขที่………………หมู่ที่….…….   ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..……………………..……… 
ต าบล………………………อ าเภอ…………….…………..จังหวัด……………………โทรศัพท…์……..ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
๒.พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
2.2   กรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนของเจ้ำหน้ำที่  
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต   

  
 
เลขที่  ..........................ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ................................ 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

                                      ไม่ครบคือ 
๑................................................................................................. 
๒................................................................................................  

 
 
                                                                            (ลงชื่อ) 

                          (...............................................................) 
                                                                               ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต   

 
เลขที่  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน..................................พ.ศ...... ................... 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

                                      ไม่ครบคือ 
๑.................................................................................................  
๒................................................................................................  

 ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน...............วัน      
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
        (ลงชื่อ) 
                                                  (...............................................................)  
                                                                              ต าแหน่ง.................................................. 
 
 
 
 

 
 



 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................ 

เล่มที่………เลขที..................../.................... 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้…………………………………………………สัญชาติ…………………… 
ที่อยู่เลขท่ี…………..หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ต าบล……………………………. 
อ าเภอ…………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์…………………….. 
ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………........... 
ตั้งอยู่เลขท่ี……………หมู่ที่………ต าบล………………….อ าเภอ......................จังหวัด.............โทรศัพท์...................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระท่ีส าคัญ เล่มที…่…...............เลขท่ี…………..…… 
ซึ่งออกให้เมื่อวันที่……เดือน………….พ.ศ.....และจะสิ้นอายุในวันที่.................เดือน...................พ.ศ....................  
(2)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............  
(๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.......เดือน ................ พ.ศ. ........ 
 
                                                                                       (ลงชื่อ) ………………………………. 
                                                                                        (………………………………….…….) 
                                                                                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค ำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 
  ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน 
  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
 

( มีด้านหลัง) 
 
 
 
 



รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญำต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอำยุ

ใบอนุญำต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
 


