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หลกัการ 
ใหมี้เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวดวา่ดว้ยการตลาด 

 
 

เหตุผล 
  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเพื่อใหข้ายของและผูช่้วยขาย
ของในตลาดปฏิบติัใหถู้กตอ้งเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของสุขลกัษณะ ส่วนบุคคลและ
สุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการ
รักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใช ้และของใชต่้าง ๆ รวมตลอดถึงการขอใบอนุญาตการออกใบอนุญาต 
การขอใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การขอเปล่ียนแปลงขนาดพื้นท่ีบริเวณท่ีใชเ้ป็นตลาด 
และอตัราค่าธรรมเนียม  ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว มาตรา 135 37 54 และ มาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 บญัญติัใหต้ราเป็นเทศบญัญติั 
จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ. 2553 
………………… 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัต าบลหาดกรวดวา่ดว้ย  “ตลาด” อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกบัมาตรา 35 37 54 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2536) เทศบาลต าบลหาดกรวด
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด  เร่ืองตลาด พ.ศ. 2553” 
  ขอ้ 2 เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวด  เม่ือไดป้ระกาศเป็นท่ีเปิดเผย 
ณ ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวดแลว้ 7 วนั 
   
  ขอ้ 3 บรรดาขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนท่ีตราไวแ้ลว้ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดั หรือ
แยง้กบัเทศบญัญติั ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี 
  “ ตลาด”  ความหมายวา่ สถานท่ีซ่ึงจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ ประเภท
สัตว ์เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้หรือของเสียง่ายทั้งน้ีไม่วา่
จะเป็นการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ย หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัส าหรับใหผู้ค้า้
ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือตามวนัท่ีก าหนด 
  “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
  “เจา้พนกังานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และตามเทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้ 5 หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งตลาด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน การ
เปล่ียนแปลง ขยายสถานท่ี หรือลดขนาดของตลาด จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ความในขอ้น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์าร
ของรัฐท่ีไดจ้ดัตั้งตลาดข้ึนตามอ านาจหนา้ท่ี  แต่ในการด าเนินการตลาดจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูรั้บ
ใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ีดว้ย และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขเป็นหนงัสือใหผู้จ้ดัตั้ง
ตลาดตามเทศบญัญติัน้ี ปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้
  ขอ้ 6 ผูจ้ดัตั้งตลาดท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารถาวรตอ้งจดัสถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
   สถานท่ีจดัตั้ง ตลาดตอ้งตั้งอยูห่่างจากแหล่งน่ารังเกียจและ / หรือ แหล่งท่ีอาจก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ น ้า หรือของเสียอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพไม่ต ่ากวา่ 100 เมตร ตามพระราชบญัญติั



  

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ / หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สุสาน  
ฌาปนสถาน  โรงเล้ียงสัตว ์ โรงงานก าจดัขยะ  งานก าจดัส่ิงปฏิกลู  โรงงานบ าบดัน ้าเสีย  โรงพยาบาล  
สถานศึกษาหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขลกัษณะของตลาด อาจจะไดรั้บความเดือดร้อน ร าคาญ 
จากตลาดในลกัษณะเดียวกนั ยกเวน้กรณีท่ีมีวธีิป้องกนัมลพิษอนัเป็นท่ียอมรับโดยเจา้พนกังานสาธารณสุข 

  เน้ือท่ีจดัตั้งตลาดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 400  ตารางเมตร  ครอบคลุมบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับผู ้
ซ่ึงมีโครงสร้างพร้อมท่ีขนถ่ายสินคา้  ท่ีจอดรถ  ส้วม และท่ีปัสสาวะ และพื้นท่ีส าหรับรวบรวมมูลฝอย และมี
ทางท่ีรถเก็บมูลเขา้ออกได ้

 อาคารตอ้งท าดว้ยวตัถุถาวร เรียบและแขง็แรง 
 หลงัคามีความสูงเหมาะสมกบัตลาดนั้น ๆ  สร้างดว้ยวตัถุทนไฟและแขง็แรงคงทน 
 ฝาผนงัท าดว้ยวตัถุถาวร เรียบและแขง็แรง 
 พื้นท าดว้ยวตัถุถาวร ท าความสะอาดง่ายน ้าไม่ท่วมขงั 
 จดัใหมี้รางระบายน ้าท าดว้ยวตัถุถาวรท าความสะอาดง่าย เพื่อรับน ้าใหไ้หลไปสู่ทาง

ระบายน ้าสาธารณะไดส้ะดวก และจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียโดยมีบ่อพกั  บ่อดกัไขมนั  หรือโดยวธีิอ่ืนใด
ไวใ้หเ้พียงพอ และถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 

 จดัใหมี้แสงสวา่งและทางระบายอากาศใหเ้พียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑ ์
มาตรฐานท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 

 แผงท่ีวางขายของตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 - ดา้นหนา้ตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ดา้นหลงัมีช่องส าหรับผูเ้ขา้ขายของนัง่ 
หรือยืนไดแ้ละมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2  ตารางเมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 60  เซนติเมตร ส าหรับตลาดขายปลีก หรือสูง
ไม่นอ้ยกวา่ 15  เซนติเมตร  ส าหรับตลาดขายส่งท าดว้ยวตัถุถาวรทึบถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะและก าหนด
หมายเลขประจ าแผงไวใ้ห้เห็นโดยชดัเจน 

 - ตอ้งมีทางเขา้แผงท่ีวางขายของกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 70 เซนติเมตร และตอ้งจดัท่ีนัง่
ส าหรับผูเ้ขา้ขายของไวโ้ดยเฉพาะ แยกต่างหากจากแผงท่ีวางขายของ และสะดวกต่อการเขา้ออก 

 - กรณีจะสร้างแผงท่ีวางขายของซ่ึงมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากแบบท่ีระบุไว้
ขา้งตน้จะตอ้งสร้างใหถู้กสุขลกัษณะ ท าความส าอาดไดง่้าย 

 - จดัแผงสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินคา้ 
 ทางเขา้ออกตลาดอยา่งนอ้ยตอ้งมีหน่ึงทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4  เมตร ในกรณีท่ี

ทางเขา้ออกลอดใตอ้าคารอ่ืนจะตอ้งสูงไม่นอ้ยกวา่ 15  เมตร และทางเดินส าหรับผูซ้ื้อขายภายในตลาดตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 2  เมตร 

 จดัใหมี้ส้วมและท่ีปัสสาวะเพียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานท่ี
เทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 

 จดัให้มีท่ีพกัรวบรวมมูลฝอยประจ าตลาดท่ีถูกสุขลกัษณะ  มีขนาดเพียงพอ และตั้งอยู่ท่ี
สถานท่ีท่ีรถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถเขา้ไปเก็บขนไดส้ะดวก พร้อมกบัติดตั้งท่อประปาส าหรับลา้งท่ีพกั
รวบรวมขยะมูลฝอยไวโ้ดยเฉพาะ 



  

 จดัใหมี้ท่ีส าหรับลา้งสินคา้พร้อมติดตั้งท่อน ้ าประปาหรือน ้ าสะอาด และท่อระบายน ้ าทิ้ง
ไวใ้หเ้พียงพอ 

 จดัใหมี้น ้าสะอาดพร้อมท่ีเก็บส ารองน ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช ้
 จดัใหมี้เคร่ืองฉีดน ้าท่ีมีแรงดนัสูงพร้อมอุปกรณ์ไวส้ าหรับใชท้  าความสะอาดพื้นและทาง

ระบายน ้าของตลาดโดยเฉพาะ 
 ใหมี้ร้ัวหรือประตูกั้นหรือส่ิงป้องกนัไวเ้พื่อมิให้คนหรือสัตวเ์ขา้ไปพลุกพล่านหรือหลบั

นอนในตลาดเวลากลางคืน 
 จดัใหมี้ท่ีขนถ่ายสินคา้บริเวณใดบริเวณหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อมิใหเ้กิดความพลุกพล่านหรือ

รบกวนบริเวณอ่ืน รวมทั้งสะดวกต่อการดูแลรักษาความสะอาดใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
 ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขและ

ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบและค าสั่งของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
  ขอ้ 7 อาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบการตลาดต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้
ประกอบการนั้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
  ขอ้ 8 ให้คณะเทศมนตรีต าบลหาดกรวด มีอ านาจผ่อนผนัให้ผูรั้บใบอนุญาตงดเวน้การ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 เพียงเท่าท่ีเห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อให้
เหมาะสมแก่กิจการนั้นทั้งน้ีการผอ่นผนันั้นตอ้งไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามยัของประชาชน 

  ขอ้ 9 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งตลาดตอ้งดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดใหถู้กตอ้งตาม
สุขลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 ดูแลรักษาระบบระบายน ้าและระบบบ าบดัน ้าเสียใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
 ดูแลรักษาความสะอาดส้วมและท่ีปัสสาวะใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
 ดูแลรักษาความสะอาดท่ีพกัรวบรวมมูลฝอยประจ าตลาดให้ถูกสุขลกัษณะ โดยมิให้มี

ตกคา้งในแต่ละวนั   

 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของตลาดมิให้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหรือท่ีอยูอ่าศยั
ของแมลง หรือพาหะน าโรคชนิดอ่ืน 

 จดัให้มีคนท าความสะอาดตลาดให้เพียงพอ โดยก าหนดให้มีการลา้งตลาดดว้ยสารเคมี 
เช่นโซดาไฟ และคลอรีนเป็นประจ าทุกเดือน  

 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพผูข้ายและผูช่้วยขายเป็นประจ าทุกปี 
 ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข และ

ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
  ขอ้ 10 ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งตลาดตอ้งดูแลมิใหผู้ใ้ดกระท าการในตลาดดงัต่อไปน้ี 

 น าสัตวทุ์กชนิดเขา้ไปในตลาด เวน้แต่สัตวท่ี์น าเขา้ไปมีการขงัไวใ้นท่ีขงัสัตวเ์พื่อขายเป็น
อาหาร  

 



  

สะสม หมกัหมม  หรือเททิ้งส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตลาด ท าใหต้ลาดสกปรกหรือเป็นท่ี
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ าโรคหรือเป็นเหตุใหเ้กิดกล่ินเหมน็ 

 ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลกัษณะซ่ึงเป็นท่ีเดือดร้อนหรืออาจเกิดอนัตรายแก่ผูอ่ื้น 
 ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยและส่ิงปฏิกลูในท่ีอ่ืนใดนอกจากท่ีจดัไวส้ าหรับรองรับขยะมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกลู  
 วางส่ิงของกีดขวางทางเดินในตลาดและทางเขา้สู่ตลาด 
 ใชต้ลาดเป็นท่ีพกัอาศยัหลบันอน 
 กระท าการอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

  ขอ้ 11 ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินการในขอ้ 5 ตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ ต. 1 
เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอแล้ว ปรากฏว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้  ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผูข้อ
อนุญาตทราบกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตใหไ้ดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 
  ในกรณีท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกิน 15 วนั โดยมี
หนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
หรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้นแลว้แต่กรณี  
  ขอ้ 12 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัน้ีภายในก าหนดเวลา 
15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ เวน้แต่ผูรั้บใบอนุญาตจะไดบ้อก
เลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
  กรณีผูรั้บใบอนุญาตคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่สองคร้ัง  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
มีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดช้ าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  ขอ้ 13 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้ 14 ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้ 15 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาตและ
หา้มมิใหมี้การโอนใบอนุญาต 
  ขอ้ 16 กรณีผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะเปล่ียนแปลง โดยขยายหรือลดพื้นท่ีของตลาด หรือ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการอ่ืนใด ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ ต.3 
  ขอ้ 17 ผูใ้ดประสงค์ จะเขา้ขายของในตลาดจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเขา้ขายของในตลาด
โดยอตัราแผงละ 10 บาท ต่อ ปี 
  ขอ้ 18 กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ให้แจง้ต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินตามแบบ ต.3 ก่อนใบอนุญาตหมดอาย ุ



  

  ขอ้ 19 ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งตลาดตอ้งแจง้ให้ผูเ้ขา้ขายของหรือผูช่้วยขายของในตลาดทราบ
หนา้ท่ีและขอ้ปฏิบติั รวมทั้งควบคุมดูแลผูเ้ขา้ขายของหรือผูช่้วยขายของในตลาดให้ปฏิบติัตามระเบียบและ
ค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน และจดัท าทะเบียนรายช่ือผูเ้ขา้ขายของหรือผูช่้วยขายของในตลาดให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ และพร้อมท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
  ข้อ 20 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูไ้ด้รับใบอนุญาต
จะตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วนั  นบัแต่วนัไดท้ราบถึงการสูญ
หาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยเอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ (กรณี
สูญหายหรือถูกท าลาย) หรือใบอนุญาตเดิม (กรณีช ารุดในสาระส าคญั) 
  ขอ้ 21 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินออกใบแทนใบอนุญาตโดยใช้
แบบ ต.2 โดยประทบัตราสีแดงค าวา่ “ใบแทน” ก ากบัไวพ้ร้อมวนัเดือนปีท่ีออกใบแทน เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบแทนและตน้ขั้ว 
  ขอ้ 22 เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามเทศ
บญัญติัน้ีใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานสาธารณสุข และพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

 มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆมาใหถ้อ้ยค าหรือแจง้ขอ้เทจ็จริงหรือท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือ 
หรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

 เขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก หรือ
ในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ีหรือพระราชบญัญติัตามกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการน้ีให้มีอ านาจสอบถามขอ้เท็จจริงหรือเรียกหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  

 แนะน าให้ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในใบอนุญาต เทศบญัญติั หรือ
พระราชบญัญติักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ยึดหรืออายดัส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

 เก็บหรือน าสินคา้หรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวา่จะไม่ถูกสุขลกัษณะ หรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตวัอย่างในการตรวจสอบตามความจ า
เป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคาในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี  บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบตัรประจ าตัวตามแบบท้ายเทศบัญญติัน้ีต่อบุคคลซ่ึง
เก่ียวขอ้งในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย และใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ขอ้ 23 กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบญัญติัน้ีหรือค าสั่ง
ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการด าเนินกิจการนั้น ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู ้
ด  าเนินกิจการนั้นแกไ้ขหรือปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้และถา้ผูด้  าเนินกิจการไม่แกไ้ขหรือปรับปรุงซ่ึงการด าเนิน
กิจการนั้นจะก่อใหเ้กิดเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจา้พนกังาน



  

ทอ้งถ่ินจะสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไวท้นัทีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจของเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได ้
  ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงใหก้ าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง
ไวเ้ป็นเวลาพอสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่กรณีท่ีมีค าสั่งใหห้ยดุด าเนินกิจการทนัที 
  ขอ้ 24 กรณีเจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจพบเหตุหรือมีการกระท าใดๆ ท่ีฝ่ายฝืน
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบญัญติัในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่
เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวมซ่ึงสมควรจะด าเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งใหผู้ก้ระท า
การไม่ถูกตอ้งหรือฝ่าฝืนดงักล่าวแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้นไดต้ามสมควรและแจง้ใหพ้นกังานทอ้งถ่ินทราบ 
  ขอ้ 25 กรณีผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งตลาดไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศ
บญัญติัน้ีหรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนั 
  ขอ้ 26 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผูรั้บ
ใบอนุญาต  

 ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีก 
 ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าผดิตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หรือตามเทศบญัญติัน้ี 
 ไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบญัญติัน้ีหรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาตและการไม่ปฏิบติัตามหรือ
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อใหเ้กิดอนัตรายยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 

  ขอ้ 27 การแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามขอ้ 12 วรรคสองใหท้ าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บ
ใบอนุญาต ผูแ้ทนหรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูรั้บใบอนุญาตทราบ 
  ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหผู้ด้  าเนินกิจการหยดุด าเนินกิจการ ค าสั่งพกัใชใ้บอนุญาต
และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหท้  าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้ด้  าเนินกิจการหรือผูรั้บใบอนุญาตทราบแลว้แต่กรณี 
  ในกรณีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ใหส้ั่งค  าสั่งโดยทางไปรษณียต์อบรับ  หรือ
ปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูต้อ้งรับค าสั่งและใหถื้อวา่ผูน้ั้น
ไดรั้บทราบนบัแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึงหรือวนัปิดค าสั่งแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 28 ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ขอ้ 29 ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามขอ้ 12 วรรคสอง  ขอ้ 24  หรือมีค าสั่งใน
เร่ืองการไม่ออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี  หรือในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุข



  

มีค  าสั่งตามขอ้ 24 ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
ทราบค าสั่ง 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามค าสั่ง เวน้แต่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมี้การทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งนั้นไวช้ัว่คราว 
  ค าสั่งของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นท่ีสุด 
  ขอ้ 30 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติั ขอ้ 5  มีความผดิตามมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 31 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติั ขอ้ 22 มีความผดิตามมาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 32 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติั ขอ้ 23 โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร มีความผิดตาม
มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 33 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติั ขอ้ 24 โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร มีความผิดตาม
มาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 34 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติั ขอ้ 13  หรือขอ้ 20 มีความผดิตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
   ขอ้ 35 ผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งใหห้ยดุด าเนินกิจการ 
หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามขอ้ 15 วรรคสอง ขอ้ 23 โดยไม่มีเหตุผลหรือขอ้แกต้วั
อนัสมควรหรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสาธารณสุข มีความผดิตามมาตรา 81 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 36 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติั ขอ้ 25 มีความผดิตามมาตรา 84  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 37 ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการจดัตั้งตลาดก่อนวนัเทศบญัญติัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ใหผู้ ้
นั้นด าเนินกิจการนั้นต่อไปได ้เสมือนเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี แต่เม่ือใบอนุญาตดงักล่าว
หมดอายแุละผูน้ั้นประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไปจะตอ้งด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ีก่อน
การด าเนินกิจการ 
  ขอ้ 38 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวดท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี และใหมี้
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี              เดือน      มีนาคม      พ.ศ. 2553 
 
 
       ( นายสุริยา    อินจ่าย ) 
                                                                                      นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
....................................... 

 

ล าดบัท่ี รายการ 
ค่าธรรมเนียม / ปี 

(บาท) 
 
1 
2 
3 
4 

ใบอนุญาตจดัตั้งตลาดตามมาตรา 34 
ตลาดขนาดไม่เกิน  30  แผง 
ตลาดขนาดเกิน  30  แผง  แต่ไม่เกิน  50  แผง 
ตลาดขนาดเกิน  50  แผง  แต่ไม่เกิน  100  แผง 
ตลาดขนาดเกิน  100  แผง 

 
500 
1,000 
1,500 
2,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
.......................................... 

 
 
                                                                        (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ดา้นหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

                               
(ตราครุฑ) 

บตัรประจ าตวัเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดั................................. 

  วนัออกบตัร......../......./......... 
  วนัหมดอาย.ุ......./......./......... 
       

                                   เลขท่ี…................................ 
                                              ช่ือ......................................... 
                                              ต  าแหน่ง............................... 
                                              สงักดั.................................... 
        เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพรราชบญัญติั 

                                              การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
                                                     .......................................... 
  ...............................   ต  าแหน่ง.......................................... 
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                                ผูอ้อกบตัร 
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แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
.......................................... 

 
 
                                                                        (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ดา้นหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

                               
(ตราครุฑ) 

บตัรประจ าตวัเจา้พนกังานสาธารณสุข 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดั................................. 

  วนัออกบตัร......../......./......... 
  วนัหมดอาย.ุ......./......./......... 
       

                                   เลขท่ี…................................ 
                                         ช่ือ......................................... 
                                          ต  าแหน่ง............................... 
                                         สงักดั.................................... 
        เจา้พนกังานสาธารณสุขตาม  

พระราชบญัญติั การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

.......................................... 
.................................     ต  าแหน่ง..................................... 
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                                ผูอ้อกบตัร 
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แบบบัตรประจ าตัวผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
.......................................... 

 
 
                                                                        (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ดา้นหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

                               
(ตราครุฑ) 

บตัรประจ าตวัผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดั................................. 

  วนัออกบตัร......../......./......... 
  วนัหมดอาย.ุ......./......./......... 
       

                               เลขท่ี…................................ 
                                    ช่ือ......................................... 
                                   ต  าแหน่ง............................... 
                                   สงักดั.................................... 
     ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังาทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

                                                     ............................................ 
....................         ต  าแหน่ง................................................ 
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                                ผูอ้อกบตัร 
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           แบบ ต.1 

ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
      วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อาย.ุ.......ปี สัญชาติ............... 
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..................................................บา้นเลขท่ี................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี...... 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.............................จงัหวดั........................โทรศพัท.์................ 
ขอยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจดัตั้งตลาดต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ตลาดช่ือ..............................................................ขนาดจ านวน.................................................แผง 
 สถานท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี..........ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.............ต  าบลหาดกรวด  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ หมายเลขโทรศพัท.์.................................จ  านวนพื้นทีประกอบอาหาร..............ตารางเมตร 
 2. พื้นท่ีประกอบการ...........................ตร.ม. ตั้งอยูห่่างจากโรงงานก าจดัขยะ โรงงานก าจดัส่ิงปฏิกูล 
โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีจะมีผลกระทบต่อ
สุขลกัษณะตลาดหรืออาจจะไดรั้บความเดือดร้อนร าราญจากตลาดในลกัษณะเดียวกนั 

3.  ผูจ้ดัการตลาดช่ือ.............................................................................อาย.ุ........ปี สัญชาติ............... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี................แขวง/ต าบล.................................................. 
เขต/อ าเภอ..........................................จงัหวดั...................................หมายเลขโทรศพัท.์................................... 
พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ 
  1 ส าเนาทะเบียนบา้น 
  2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  3 หนงัสือมอบอ านาจ  (กรณีเจา้ของไม่สามารถยืน่ค  าขอดว้ยตวัเองได)้ 
  4  หลกัฐานแสดงวา่สถานท่ีใชป้ระกอบการนั้นถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)......................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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แบบ ต.2 

 
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดทีม่ีลกัษณะเป็นอาคารถาวร/ช่ัวคราว 

 
ท่ี ....................../.........................        ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 

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

เทศบาลต าบลหาดกรวด โดย ..............................................................เจา้หนกังานทอ้งถ่ิน         อนุญาตให ้
 ช่ือ................................ ช่ือสกุล......................................... อาย.ุ.............ปี    สัญชาติ........................... ..... 
เลขประจ าตวัประชาชน...........................บา้นเลขท่ี............ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี........แขวง/ต าบล............. 
อ าเภอ..................................... จงัหวดั............................. หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. 
จดัตั้งตลาดโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือตลาด..........................................................................................พื้นท่ีประกอบการ...............ตร.ม.   
จ านวน......................แผง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี ................. ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี...............................ต าบลหาดกรวด 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์     จงัหวดัอุตรดิตถ ์  หมายเลขโทรศพัท ์........................................................ 
      2. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ.............บาท/ปี    ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี..............เลขท่ี............ ลงวนัท่ี................... 
            ผูไ้ดรั้บอนุญาตนอกจากตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวดว่าด้วยตลาดและ
ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัด้วยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งเทศบาลต าบลหาดกรวด 
        3. ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัท่ี..................เดือน...........................................พ.ศ. ........................... 
 
 
ออกให ้        ณ วนัท่ี....... เดือน.............. พ.ศ. ................ หมดอายวุนัท่ี........ เดือน.................พ.ศ. ............ 
 
 

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

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



  

20 
แบบ ต.3 

ค าร้องขออนุญาตต่าง ๆ 
 
 

ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 

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

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................... อาย.ุ................ปี 
สัญชาติ............... เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี............................................................. บา้นเลขท่ี ................. 
ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.......................................... แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ.................... 
ขอยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขอใหด้ าเนินการ ...................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความตามค าร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงช่ือ) ................................................ผูย้ืน่ค  าร้อง 
       (............................................) 
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