
 
คำร้องขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

เลขที่........../..............              สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง   
                                                                       ๑๙๙  หมู่  ๒   ตำบลแม่แรง       
                อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน                                                                                                                       
                                        

                                                         วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...................... 
  

ข้าพเจ้า........................................................................................เกดิวันที.่................................... 
 

อายุ........................ปี  หมายเลขบัตรประชาชนเลขที่..................................................................... ............ 
 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่.....................หมู่ที่...........ตำบล………….…….อำเภอ………………จงัหวัด……….………..…… 
 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน............................................. โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

ขอย่ืนคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ดังต่อไปนี้    
 
 ด้วย  ข้าพเจ้า  มีความประสงค์จะประกอบกจิการทีเ่ป็นหรืออาจเปน็อนัตรายต่อสุขภาพ ประเภท 
 

..........................................................................................................ตามเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลแม่แรง   
 

เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ.๒๕๔๘  และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  
  

พ.ศ.๒๕๓๕  โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา.........................บาท.........สตางค์(...........................................) 
 
 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แรง ทุกประการ 
      
 
                    ขอแสดงความนับถือ 
 

           ลงช่ือ............................................ผู้ย่ืนคำร้อง 
 

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

 
           ลงช่ือ............................................ผู้รับคำร้อง 
 

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

                                                     ตำแหน่ง....................................................... 
 

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 
 
๑...........สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ฉบับ 
๒...........สำเนาใบทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
๓...........แผนที่สถานประกอบกิจการ  ๑ ฉบับ 
 



ใบแจ้ง 
เพ่ือการจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีไม่เกิน ๕0 ตารางเมตร 
 
เลขที่.........../...................                  

เลขที่................................................   
                                                                         ทำที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง                          

                                                              วันที่................เดือน..............................พ.ศ...................... 

 เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลแมแ่รง 

ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี  เช้ือชาติ................สัญชาติ................... 

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตำบล.........................อำเภอ.......................จังหวัด...... .......................... 

หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องที่เพ่ือขอรับหนังสือแจ้ง  การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสม
อาหารประเภท................................................................................................พ้ืนที่........... ...........ตารางเมตร       
ใช้ช่ือสถานที่ประกอบการ......................................................ตั้งอยู่ที่...........................หมู่ที่... ..................... .. ...  
ตำบล...................อำเภอ.................จังหวัด...................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

 ผู้จัดการสถานที่ประกอบการรายน้ีช่ือ.............................................................อายุ................................. 
เช้ือชาติ.....................สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................ตำบล....................... .. .. ..
อำเภอ............................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์............................ .......................................... 

 การแจ้งครั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได ้ปฏิบ ัต ิตามเทศบัญญัต ิเร ื ่อง สถานที ่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่             
สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ข้อ ๙ แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที ่ของเทศบาลตำบลแม่แรง             
เข้าตรวจสอบสถานที่ ดังกล่าว 

 ในการแจ้งครั้งน้ี  ข้าพเจ้าได้รับใบรับแจ้งช่ัวคราวให้ประกอบกิจการในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ิน     
ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
   

                    ขอแสดงความนับถือ 

        ลง  ช่ือ....................................................ผู้แจ้ง 

         (..................................................) 
 
                                                                         ช่ือ..............................................ผู้ตรวจ 

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

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 
 
๑...........สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ฉบับ 
๒...........สำเนาใบทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
๓...........แผนที่สถานประกอบกิจการ  ๑ ฉบับ 
 



ใบแจ้ง 
เพ่ือการจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
 
เลขที่.........../...................                  

เลขที่................................................   
                                                                         ทำที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง                          

                                                              วันที่................เดือน..............................พ.ศ...................... 

 เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลแมแ่รง 

ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี  เช้ือชาติ................สัญชาติ................... 

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตำบล.........................อำเภอ.......................จังหวัด...... .......................... 

หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องที่เพ่ือขอรับหนังสือแจ้ง  การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสม
อาหารประเภท................................................................................................พ้ืนที่........... ...........ตารางเมตร       
ใช้ช่ือสถานที่ประกอบการ......................................................ตั้งอยู่ที่...........................หมู่ที่... ..................... .. ...  
ตำบล...................อำเภอ.................จังหวัด...................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

 ผู้จัดการสถานที่ประกอบการรายน้ีช่ือ.............................................................อายุ................................. 
เช้ือชาติ.....................สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................ตำบล........................ ... ..
อำเภอ............................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................... 

 การแจ้งครั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได ้ปฏิบัต ิตามเทศบัญญัติเร ื ่อง  สถานที ่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่             
สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ข้อ ๙ แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที ่ของเทศบาลตำบลแม่แรง             
เข้าตรวจสอบสถานที่ ดังกล่าว 

 ในการแจ้งครั้งน้ี  ข้าพเจ้าได้รับใบรับแจ้งช่ัวคราวให้ประกอบกิจการในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ิน     
ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
   

                    ขอแสดงความนับถือ 

        ลง  ช่ือ....................................................ผู้แจ้ง 

         (..................................................) 
 
                                                                         ช่ือ..............................................ผู้ตรวจ 
                                                                    (............................................)  

 

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 
 
๑...........สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ฉบับ 
๒...........สำเนาใบทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
๓...........แผนที่สถานประกอบกิจการ  ๑ ฉบับ 
 



ใบแจ้ง 
เพ่ือการจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีต้ังแต่ 101 - 2๐๐ ตารางเมตร 
 
เลขที่.........../...................                  

เลขที่................................................   
                                                                         ทำที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง                          

                                                              วันที่................เดอืน..............................พ.ศ...................... 

 เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลแมแ่รง 

ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี  เช้ือชาติ................สัญชาติ................... 

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตำบล.........................อำเภอ.......................จังหวัด...... .......................... 

หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องที่เพ่ือขอรับหนังสือแจ้ง  การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสม
อาหารประเภท................................................................................................พ้ืนที่........... ...........ตารางเมตร       
ใช้ช่ือสถานที่ประกอบการ......................................................ตั้งอยู่ที่...........................หมู่ที่... ..................... .. ...  
ตำบล...................อำเภอ.................จังหวัด...................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

 ผู้จัดการสถานที่ประกอบการรายน้ีช่ือ.............................................................อายุ................................. 
เช้ือชาติ.....................สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................ตำบล........................ ... ..
อำเภอ............................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................... 

 การแจ้งครั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได ้ปฏิบัต ิตามเทศบัญญัต ิเร ื ่อง สถานที ่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่             
สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ข้อ ๙ แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที ่ของเทศบาลตำบลแม่แรง             
เข้าตรวจสอบสถานที่ ดังกล่าว 

 ในการแจ้งครั้งน้ี  ข้าพเจ้าได้รับใบรับแจ้งช่ัวคราวให้ประกอบกิจการในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ิน     
ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
   

                    ขอแสดงความนับถือ 

        ลง  ช่ือ....................................................ผู้แจ้ง 

         (..................................................) 
 
                                                                         ช่ือ..............................................ผู้ตรวจ 

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

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 
 
๑...........สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ฉบับ 
๒...........สำเนาใบทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
๓...........แผนที่สถานประกอบกิจการ  ๑ ฉบับ 
 



ใบแจ้ง 
เพ่ือการจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีเกิน 2๐๐ ตารางเมตร 
 
เลขที่.........../...................                  

เลขที่................................................   
                                                                         ทำที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง                          

                                                              วันที่................เดอืน..............................พ.ศ...................... 

 เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลแมแ่รง 

ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี  เช้ือชาติ................สัญชาติ................... 

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตำบล.........................อำเภอ.......................จังหวัด...... .......................... 

หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องที่เพ่ือขอรับหนังสือแจ้ง  การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสม
อาหารประเภท................................................................................................พ้ืนที่........... ...........ตารางเมตร       
ใช้ช่ือสถานที่ประกอบการ......................................................ตั้งอยู่ที่...........................หมู่ที่... ..................... .. ...  
ตำบล...................อำเภอ.................จังหวัด...................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

 ผู้จัดการสถานที่ประกอบการรายน้ีช่ือ.............................................................อายุ................................. 
เช้ือชาติ.....................สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................ตำบล........................ ... ..
อำเภอ............................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................... 

 การแจ้งครั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได ้ปฏิบัต ิตามเทศบัญญัต ิเร ื ่อง สถานที ่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่             
สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ข้อ ๙ แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที ่ของเทศบาลตำบลแม่แรง             
เข้าตรวจสอบสถานที่ ดังกล่าว 

 ในการแจ้งครั้งน้ี  ข้าพเจ้าได้รับใบรับแจ้งช่ัวคราวให้ประกอบกิจการในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ิน     
ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
   

                    ขอแสดงความนับถือ 

        ลง  ช่ือ....................................................ผู้แจ้ง 

         (..................................................) 
 
                                                                         ช่ือ..............................................ผู้ตรวจ 

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

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 
 
๑...........สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ฉบับ 
๒...........สำเนาใบทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
๓...........แผนที่สถานประกอบกิจการ  ๑ ฉบับ 
 



แผนผังแสดงบริเวณท่ีต้ังของสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
คำขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

                 
 

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

                                                              วันที่................เดือน..............................พ.ศ...................... 

 เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลแมแ่รง 

ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ.............ปี  สัญชาติ.................... 

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................ตำบล................................. 

อำเภอ.........................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

ขอย่ืนคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต่อนายกเทศมนตรตีำบลแม่แรง พร้อมคำขอน้ี 
1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รับใบอนุญาต 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. เอกสารอ่ืนๆที่จำเป็น 

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

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

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

แผนผังจัดตั้งตลาดพอสงัเขป 

  
   

                     

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอน้ีเป็นความจรงิทุกประการ            

      

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับใบอนุญาต 

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

 


