
ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล 

มอํีานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสขุาภบิาลอาหาร  การสขุาภบิาล  สถานทีแ่ละการ
ประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ  การสขุาภบิาลตลาด  สถานทีจํ่าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร  การสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม  การสขุาภบิาลท่ัวไปใหไ้ด ้
มาตรฐานทางสขุาภบิาลและถกูสขุลกัษณะ  การควบคมุดแูลการจําหน่ายสนิคา้ใน
ทีห่รอืทางสาธารณะ  การควบคมุมลพษิ  การพัฒนา ควบคมุและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม  การเสรมิสรา้งศกัยภาพผูบ้รโิภคและสรา้งหรอืขยายเครอืขา่ยการมี
สว่นรว่มในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ  การกําจัดแมลงและสตัวนํ์า
โรค  การควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสตัว ์ การควบคมุ
จัดการ  กําจัด  หา้ม  ป้องกนัและระงับเหตรํุาคาญทีอ่าจเกดิหรอืเกดิขึน้ในที่
สาธารณะหรอืสถานทีเ่อกชน  การอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งขยายเสยีง  การออก
ใบอนุญาตสสุานและฌาปนสถาน  สถานีบรกิารน้ํามันเชือ้เพลงิ  การปฏบิตัหินา้ที่
ตามกฎหมายตา่งๆ  เชน่  กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร  การใชส้ารระเหย  คุม้ครองผูไ้ม่
สบูบหุรี ่ โรงงาน  เป็นตน้  และหนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้ับมอบหมาย 
  

 
 
 การขออนุญาตสถานทีป่ระกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ    

 กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสตัว ์ 

1. การเลีย้งสตัวบ์ก สตัวปี์ก สตัวเ์ลือ้ยคลานหรอืแมลง 
2. การเลีย้งสตัวเ์พือ่รดีเอาน้ํานม 
3. การประกอบกจิการเลีย้ง รวบรวมสตัว ์หรอืธรุกจิอืน่ใดอนัมลีกัษณะทํานอง
เดยีวกนั เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ชมหรอืเพือ่ประโยชนข์องกจิการนัน้ ทัง้นี้ จะมกีาร
เรยีกเก็บคา่ดหูรอืคา่บรกิารไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มหรอืไมก่็ตาม  

 กจิการทีเ่กีย่วกบัสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์  

1. การฆา่สตัว ์ยกเวน้ในสถานทีจํ่าหน่ายอาหาร การเรข่าย การขายในตลาด และ
การฆา่เพือ่บรโิภคในครัวเรอืน 
2. การฟอกหนังสตัว ์ขนสตัว ์การสะสมหนังสตัว ์ขนสตัวท์ีย่ังมไิดฟ้อก 
3. การสะสมเขาสตัว ์กระดกูสตัวท์ีย่ังมไิดแ้ปรรปู 
4. การเคีย่วหนังสตัว ์เอ็นสตัว ์ไขสตัว ์
5. การตม้ การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลอืกป ูเปลอืกกุง้ ยกเวน้ในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเรข่ายและการขายในตลาด 
6. การประดษิฐเ์ครือ่งใชห้รอืผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ จากเปลอืกหอย กระดกูสตัว ์เขาสตัว์
หนังสตัว ์ ขนสตัวห์รอืสว่นอืน่ ๆ ของสตัว ์
7. การผลติ การโม ่การป่น การบด การผสม การบรรจ ุการสะสม หรอืการกระทํา

อืน่ใด  ตอ่สตัวห์รอืพชืหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของสตัวห์รอืพชื เพือ่เป็นอาหารสตัว ์
8. การสะสมหรอืการลา้งครั่ง  



 กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เครือ่งดืม่ น้ําดืม่   

1. การผลติเนย เนยเทยีม 
2. การผลติกะปิ น้ําพรกิแกง น้ําพรกิเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบดู ูไตปลา 
เตา้เจีย้ว ซอีิว้ หอยดอง หรอืซอสปรงุรสอืน่ ๆ ยกเวน้การผลติเพือ่บรโิภคใน
ครัวเรอืน 
3. การผลติ การหมัก การสะสมปลารา้ ปลาเจา่ กุง้เจา่ ยกเวน้การผลติเพือ่บรโิภค
ในครัวเรอืน 
4. การตากเนื้อสตัว ์การผลติเนื้อสตัวเ์ค็ม การเคีย่วมันกุง้ ยกเวน้การผลติเพือ่
บรโิภคในครัวเรอืน 
5. การนึง่ การตม้ การเคีย่ว การตาก หรอืวธิอีืน่ใดในการผลติอาหารจากสตัว ์ พชื 
ยกเวน้ในสถานทีจํ่าหน่ายอาหาร การเรข่าย การขายในตลาด และการผลติเพือ่
บรโิภคในครัวเรอืน 
6. การเคีย่วน้ํามันหม ูการผลติกนุเชยีง หมยูอ ไสก้รอก หมตูัง้ ยกเวน้ในถานที่
จําหน่ายอาหาร การเรข่าย การขายในตลาด และการผลติเพือ่บรโิภคในครัวเรอืน 
7. การผลติเสน้หมี ่ขนมจนี กว๋ยเตีย๋ว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เสน้ เกีย้มอี ๋
8. การผลติแบะแซ 
9. การผลติอาหารบรรจกุระป๋อง ขวด หรอืภาชนะอืน่ใด 
10. การประกอบกจิการทําขนมปังสด ขนมปังแหง้ จันอับ ขนมเป๊ียะ 

11. การแกะ การลา้งสตัวน้ํ์า ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของกจิการหอ้งเย็น ยกเวน้การผลติ
เพือ่บรโิภคในครัวเรอืน 
12. การผลติน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลอืง เครือ่งดืม่ชนดิตา่ง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรอืภาชนะอืน่ใด ยกเวน้การผลติเพือ่บรโิภคในครัวเรอืน 
13. การผลติ การแบง่บรรจน้ํุาตาล 
14. การผลติผลติภณัฑจ์ากน้ํานมวัว 
15. การผลติ การแบง่บรรจเุอทลิแอลกอฮอล ์เบยีร ์น้ําสม้สายช ู
16. การคัว่กาแฟ 
17. การผลติลกูชิน้ดว้ยเครือ่งจักร 
18. การผลติผงชรูส 
19. การผลติน้ํากลัน่ น้ําบรโิภค 
20. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรอืพชือยา่งอืน่ ยกเวน้การผลติเพือ่
บรโิภคในครัวเรอืน 
21 การผลติ การบรรจใุบชาแหง้ ชาผงหรอืเครือ่งดืม่ชนดิผงอืน่ ๆ 
22. การผลติไอศกรมี ยกเวน้การผลติเพือ่บรโิภคในครัวเรอืน 
23. การผลติบะหมี ่มักกะโรนี หรอืผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
24. การประกอบกจิการหอ้งเย็น แชแ่ข็งอาหาร 
25. การผลติน้ําแข็ง ยกเวน้การผลติเพือ่ใชใ้นสถานทีจํ่าหน่ายอาหารและเพือ่การ
บรโิภคในครัวเรอืน 
26. การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครือ่งจักรทีม่กีําลงัตัง้แต ่5 แรงมา้ขึน้ไป 



 กจิการทีเ่กีย่วกบัยา เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์เครือ่งสําอาจ ผลติภณัฑ์
ชําระลา้ง   

1. การผลติ การโม ่การบด การผสม การบรรจยุาดว้ยเครือ่งจักร 
2. การผลติ การบรรจยุาสฟัีน แชมพู ผา้เย็น กระดาษเย็น เครือ่งสําอางตา่ง ๆ 
3. การผลติลําส ีผลติภณัฑจ์ากสําล ี 
4. การผลติผา้พันแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามัย ผา้ออ้มสําเร็จรปู 
5. การผลติสบู ่ผงซกัฟอก ผลติภณัฑช์ําระลา้งตา่งๆ 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร   

1. การอัด การสกดัเอาน้ํามันจากพชื 
2. การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดบิ 

3. การผลติแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคหูรอืแป้งอืน่ ๆ ในทํานองเดยีวกนัดว้ย
เครือ่งจักร 
4. การสขีา้วดว้ยเครือ่งจักร 
5. การผลติยาสบู 
6. การขดั การกะเทาะ การบดเมล็ดพชื การนวดขา้วดว้ยเครือ่งจักร 
7. การผลติ การสะสมปุ๋ ย 

8. การผลติใยมะพรา้วหรอืวัตถคุลา้ยคลงึดว้ยเครือ่งจักร 
9. การตาก การสะสมหรอืการขนถา่ยมันสําปะหลงั  

 กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะหรอืแร ่  

1. การผลติโลหะเป็นภาชนะ เครือ่งมอื เครือ่งจักร อปุกรณ์หรอืเครือ่งใชต้า่งๆ 
2. การหลอม การหลอ่ การถลงุ แรห่รอืโลหะทกุชนดิ ยกเวน้กจิการใน (1) 
3. การกลงึ การเจาะ การเชือ่ม การต ีการตดั การประสาน การรดี การอัด
โลหะ ดว้ยเครือ่งจักรหรอืกา๊ซหรอืไฟฟ้า ยกเวน้กจิการใน (1) 
4. การเคลอืบ การซบุโลหะดว้ยตะกัว่ สงักะส ีดบีกุ โครเมยีม นกิเกลิหรอืโลหะอืน่
ใด  ยกเวน้กจิการใน (1) 
5. การขดั การลา้งโลหะดว้ยเครือ่งจักร สารเคม ีหรอืวธิอีืน่ใด ยกเวน้กจิการใน (1) 
6. การทําเหมอืงแร ่การสะสม การแยก การคดัเลอืกหรอืการลา้งแร่  
 

  กจิการเกีย่วกบัยานยนต ์เครือ่งจักรหรอืเครือ่งกล   

1. การตอ่ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพ่นส ีการพ่นสารกนัสนมิยานยนต ์
2. การตัง้ศนูยถ์ว่งลอ้ การซอ่ม การปรับแตง่ ระบบปรับอากาศหรอือปุกรณท์ีเ่ป็น 
สว่นประกอบของยานยนต ์เครือ่งจักรหรอืเครือ่งกล 
3. การประกอบธรุกจิเกีย่วกบัยานยนต ์เครือ่งจักร หรอืเครือ่งกล ซึง่มไีวบ้รกิารหรอื
จําหน่ายและในการประกอบธรุกจินัน้ มกีารซอ่มหรอืปรับปรงุยานยนต ์เครือ่งจักร
หรอืเครือ่งกล ดงักลา่วดว้ย 



4. การลา้ง การอัดฉีดยานยนต ์
5. การผลติ การซอ่ม การอัดแบตเตอรี ่
6. การปะ การเชือ่มยา่ง 
7. การอัดผา้เบรก ผา้คลชัท ์

 กจิการทีเ่กีย่วกบัไม ้

1. การผลติไมข้ดีไฟ 
2. การเลือ่ย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขดุรอ่ง การทําคิว้ หรอื การตดั
ไมด้ว้ยเครือ่งจักร 
3. การประดษิฐไ์ม ้หวาย เป็นสิง่ของดว้ยเครือ่งจักร หรอืการพ่น การทาสาร 
เคลอืบเงาส ีหรอืการแตง่สําเร็จผลติภณัฑจ์ากไมห้รอืหวาย 

4. การอบไม ้
5. การผลติธปู ดว้ยเครือ่งจักร 
6. การประดษิฐส์ ิง่ของ เครือ่งใช ้เครือ่งเขยีนดว้ยกระดาษ 
7. การผลติกระดาษตา่ง ๆ 
8. การเผาถา่น หรอืการสะสมถา่น  

 กจิการทีเ่กีย่วกบัการบรกิาร   

1. การประกอบกจิการอาบ อบ นวด 
2. การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน้ํา อบไอน้ํา อบสมนุไพร 
3. การประกอบกจิการโรงแรมหรอืกจิการอืน่ในทํานองเดยีวกนั 
4. การประกอบกจิการหอพัก อาคารชดุใหเ้ชา่ หอ้งเชา่ หอ้งแบง่เชา่ หรอืกจิการ
อืน่ในทํานองเดยีวกนั 
5. การประกอบกจิการโรงมหรสพ 

6. การจัดใหม้กีารแสดงดนตร ีเตน้รํา รําวง รองแง็ง ดสิโกเ้ธค คาราโอเกะ หรอื
การแสดงอืน่ ๆ ในทํานองเดยีวกนั 
7. การประกอบกจิการสระวา่ยน้ํา หรอืกจิการอืน่ ๆ ในทํานองเดยีวกนั 
8. การจัดใหม้กีารเลน่สเก็ตโดยมแีสงหรอืเสยีงประกอบหรอืการเลน่อืน่ ๆใน
ทํานองเดยีวกนั 
9. การประกอบกจิการเสรมิสวยหรอืแตง่ผม เวน้แตก่จิการทีอ่ยูใ่นบงัคบั ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
10. การประกอบกจิการใหบ้รกิารควบคมุน้ําหนัก โดยวธิกีารควบคมุทาง
โภชนาการ ใหอ้าหารทีม่วีัตถปุระสงคพ์เิศษ การบรหิารรา่งกาย หรอืโดยวธิอีืน่
ใด  เวน้แตก่ารใหบ้รกิารดงักลา่วในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล 
11. การประกอบกจิการสวนสนุก ตูเ้กม 
12. การประกอบกจิการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์การสาธารณสขุ 
วทิยาศาสตรห์รอืส ิง่แวดลอ้ม 
13. การประกอบกจิการสนามกอลฟ์หรอืสนามฝึกซอ้มกอลฟ์  



 กจิการทีเ่กีย่วกบัส ิง่ทอ   

1. การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอผา้ดว้ยเครือ่งจักร หรอืการทอผา้ดว้ยกีก่ระตกุ
ตัง้แต ่5 กีข่ ึน้ไป 
2. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรอืนุ่น 
3. การป่ันฝ้ายหรอืนุ่นดว้ยเครือ่งจักร 
4. การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรอืส ิง่ทออืน่ ๆ ดว้ยเครือ่งจักร 
5. การเย็บผา้ดว้ยเครือ่งจักรตัง้แต ่5 เครือ่งขึน้ไป 
6. การพมิพผ์า้ หรอืการพมิพบ์นสิง่ทออืน่ ๆ 
7. การซกั การอบ การรดี การอัดกลบีผา้ดว้ยเครือ่งจักร 
8. การยอ้ม การกดัสผีา้หรอืส ิง่ทออืน่ ๆ  

 กจิการเกีย่วกบัหนิ ดนิ ทราย ซเีมนต ์หรอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 

1. การผลติภาชนะดนิเผาหรอืผลติภัณฑด์นิเผา 
2. การระเบดิ การโม ่การป่นหนิดว้ยเครือ่งจักร 
3. การผลติเครือ่งใชด้ว้ยซเีมนต ์หรอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 
4. การสะสม การผสมซเีมนต ์หนิ ทราย หรอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 
5. การเจยีระไนเพชร พลอย หนิ กระจกหรอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 

6. การเลือ่ย การตดั หรอืการประดษิฐห์นิเป็นสิง่ของตา่ง ๆ 
7. การผลติชอลก์ ปนูปาสเตอร ์ปนูขาว ดนิสอพอง หรอืการเผาหนิปนู 
8. การผลติผลติภณัฑต์า่ง ๆ ทีม่แีรใ่ยหนิเป็นสว่นประกอบหรอืสว่นผสม เชน่ ผา้
เบรก ผา้คลชัท ์กระเบือ้งมงุหลังคา กระเบือ้งยาง ฝ้า เพดาน ทอ่น้ํา เป็นตน้ 
9. การผลติกระจกหรอืผลติภณัฑแ์กว้ 
10. การผลติกระดาษทราย 
11. การผลติใยแกว้หรอืผลติภณัฑจ์ากใยแกว้  

 กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลยีม ถา่นหนิ สารเคม ี  

1. การผลติ การบรรจ ุการสะสม การขนสง่กรด ดา่ง สารออกซไิดส ์หรอืสารตวัทํา
ละลาย 
2. การผลติ การบรรจ ุการสะสม การขนสง่กา๊ซ 
3. การผลติ การกลัน่ การสะสม การขนสง่น้ํามันปิโตรเลยีมหรอืผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม

ตา่ง ๆ 
4. การผลติ การสะสม การขนสง่ถา่นหนิ ถา่นโคก้ 
5. การพ่นส ียกเวน้กจิการใน 1.7(1) 
6. การประดษิฐส์ ิง่ของเครือ่งใชด้ว้ยยาง ยางเทยีม พลาสตกิ เซลลลูอย ์เบเกอร์
ไลท ์ หรอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 
7. การโม ่การบดชนั 
8. การผลติสหีรอืน้ํามันผสมส ี
9. การผลติ การลา้งฟิลม์รปูถา่ยหรอืฟิลม์ภาพยนตร ์ 
10. การเคลอืบ การชบุวัตถดุว้ยพลาสตกิ เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลทห์รอืวตัถทุีค่ลา้ยคลงึ 



11. การผลติพลาสตกิ เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลทห์รอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 
12. การผลติ การบรรจสุารเคมดีบัเพลงิ 
13. การผลติน้ําแข็งแหง้ 
14. การผลติ การสะสม การขนสง่ดอกไมเ้พลงิหรอืสารเคมอีันเป็นสว่นประกอบใน
การผลติดอกไมเ้พลงิ 
15. การผลติแซลแล็คหรอืสารเคลอืบเงา 
16. การผลติ การบรรจ ุการสะสม การขนสง่สารกําจัดศตัรพูชืหรอืพานะนําโรค 
17. การผลติ การบรรจ ุการสะสมกาว 

 กจิการอืน่ๆ 

1. การพมิพห์นังสอืหรอืส ิง่พมิพอ์ืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัดว้ยเครือ่งจักร 

2. การผลติ การซอ่มเครือ่งอเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

อปุกรณ์ไฟฟ้า 
3. การผลติเทยีน เทยีนไขหรอืวัตถทุีค่ลา้ยคลงึ 
4. การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีวหรอืการถา่ยเอกสาร 
5. การสะสมวัตถหุรอืส ิง่ของทีช่ํารดุ ใชแ้ลว้หรอืเหลอืใช ้
6. การประกอบกจิการโกดงัสนิคา้ 
7. การลา้งขวด ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ 
8. การพมิพส์ลีงบนวัตถทุีม่ใิชส่ ิง่ทอ  
 
หลกัฐานทีนํ่ามาประกอบการพจิารณาคําขออนุญาต 
 
1. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นเจา้ของกจิการ 
(ผูป้ระกอบการ / ผูถ้อืใบอนุญาต) 
2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูจ้ัดการ 

3. สําเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้สถานประกอบการ 
4. สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล) 
5. หลกัฐานแสดงวา่อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานประกอบการสามารถใชป้ระกอบกจิการ
นัน้ได ้โดยถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
6. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคารหรอืสญัญาเชา่จากเจา้ของอาคาร (กรณีผูข้อรับ

ใบอนุญาตไมม่กีรรมสทิธิใ์นอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานประกอบการ) 
7. หนังสอืมอบอํานาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ (กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ย
ตนเอง) 
8. ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการจากสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

 
 
 



การขออนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 
      
     ตามขอ้บญัญัตกิรงุเทพมหานครเรือ่ง สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสม
อาหาร พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535  
 
หลกัฐานทีนํ่ามาประกอบการพจิารณา  
 
1. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อรับใบอนุญาต
หรอืผูแ้จง้ 
2. สําเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้สถานประกอบการ 
3. สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

4. หนังสอืมอบอํานาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไมส่ามารถมายืน่คําขอ
ดว้ยตนเอง) 
5. แผนทีส่งัเขป แสดงสถานทีต่ัง้สถานประกอบการ 
  

 
 
การขออนุญาตใชเ้ครือ่งขยายเสยีง   
 
หลกัฐานทีนํ่ามาประกอบการพจิารณา 
 
1. สําเนาบตัรประชาชน 
2. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที ่(กรณีทีจ่ัดขายสถานทีท่ีม่ใิชบ่า้นของตนเอง) 
3. หนังสอืรับรองบรษัิท (ในกรณีทีข่อในนามบรษัิท) 

4. หนังสอืมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไมไ่ดม้าขอดว้ยตนเอง 
5. สําเนาบตัรชาชนผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ  
  

 
 
การขออนุญาตเป็นผูจ้ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ เฉพาะผูม้รีายชือ่
ใหม้สีทิธิทํ์าการคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะเทา่นัน้   
      
หลกัฐานทีนํ่ามาประกอบการพจิารณา 
 
1. รปูถา่ยหนา้ตรงครึง่ตวั ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาดํา ขนาด 1x1  นิว้ ทีถ่า่ยไว ้
ไมเ่กนิหกสบิวนั 
    ของผูข้อรับใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหน่ายสนิคา้ จํานวนคนละ 3 รปู 
2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อรับใบอนุญาต
และผูช้ว่ยจําหน่ายสนิคา้ 



3. ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหน่ายสนิคา้ ตามแบบ สณ. 
11 (มารับทีส่ํานักงานเขต) 
4. วฒุบิตัรแสดงวา่ผูข้อรับใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหน่ายสนิคา้ผา่นการอบรม
หลกัสตูรการสขุาภบิาลอาหารทีก่รงุเทพมหานครรับรอง (กรณีจําหน่ายสนิคา้
ประเภทอาหาร) 
5. แผนทีส่งัเขป แสดงสถานทีต่ัง้จําหน่ายสนิคา้ 

 


