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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล วาดวยตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบานตูล
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลและนายอําเภอชะอวด จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗
และการจัดตั้งตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้
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“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว
สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตว
ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ เพื่อให
อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
เชน อาหาร ผูสัม ผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุป กรณ
สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร
แผงจําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด
ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมี
ที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๗ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น
ไดออกใบอนุญาตใหจัด ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่ง แลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ อนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่นดวย
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และให
เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตัง้ ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ขอ ๘ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มโี ครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไว
ในสวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่
กําหนดไวในสวนที่ ๒
ขอ ๙ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษของเสีย
โรงเลี้ ย งสั ต ว แหล ง โสโครก ที่กํ า จัด สิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อมู ล ฝอยอัน อาจเปน อั น ตรายต อสุ ข ภาพอนามั ย
เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๑๐ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะตามที่กําหนดไวในสวนนี้
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ขอ ๑๑ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาด
กวางไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย
ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรงสามารถปองกันสัตว
เชน สุนัข มิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทําความสะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ
ทั้งนี้ ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัยไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูลโดย
(ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา
ไมนอยกวา ๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด
๑ จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง
(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
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(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนาย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับและมีขอจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคาร
ตามที่กําหนดได
ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึง่ มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพื้น ที่
ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได
ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในอาคารตลาด
ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง
ขอ ๑๔ ตองจัด ใหมีที่เก็บ รวบรวมหรือที่ร องรับ มูลฝอยตามที่กําหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุม อาคาร ตั้ง อยูน อกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้น ที่ที่รถเก็บ ขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก
มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๕ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
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สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๖ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ
อางลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๗ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ
โดยมีลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่นสามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน
พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต
(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ
มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้าํ ไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้าํ สาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปน
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข อาจกํ า หนดให จั ด ให มี บ อ ดั ก ไขมั น
หรือบอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๘ ต อ งจั ด ให มี ห อ งส ว ม ที่ ป ส สาวะและอ า งล า งมื อ ตามจํ า นวนและหลั ก เกณฑ
ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่
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ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน
๕๐ เมตร
ขอ ๑๙ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๐ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาด
ประเภทที่ ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอน
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๒๑ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ขอ ๒๒ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
เชน ตัวอาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา
อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํามิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
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ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาดใชการไดดี

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนาย
อาหารสด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว
ไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒๔ ผูร ับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี
และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนาย
อาหารสด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการ
ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงใหปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท
เนื้อสัตวชําแหละลงสูพื้นตลาด
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ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการ
และตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๓) ฆาหรือชําแหละสัต วใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกรในตลาด
รวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น
(๔) สะสมหรื อหมักหมมสิ่ง หนึ่งสิ่งใดในตลาดจนทําใหสถานที่สกปรก รกรุง รัง
เปนเหตุรําคาญ เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อนื่ ใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต
ใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
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(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบ าลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา
ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคา
ล้ําแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ
ตอระบบการระบายอากาศ และแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดว ยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด
ทั้งนี้ ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปน ที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว า งขายสิ น ค า ต อ งแต ง กายสุ ภ าพ สะอาด เรี ย บร อ ย หรื อ ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล
เชน ไมไอหรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบ
หรือจับ อาหาร ไมสูบบุห รี่ห รือดื่ม สุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนดโดยคํา แนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๙ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตใิ หถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารและการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใชและของใชตาง ๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุง อาหาร
ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว
จาน ชาม ชอนและสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาด
และจัดเก็บที่ถูกตอง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด
ขอ ๓๑ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) แบบแปลนการกอสราง แผนผัง แสดงพื้นที่สวนตาง ๆ ของตลาด
(๔) เอกสารอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่นรองขอ
ขอ ๓๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๓๐ และขอ ๓๑ ดวย
ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล
ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตได ภ ายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิ บัติห รื อปฏิบั ติไ มถู กตองตามบทแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๔๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก พิทักษ คลังจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตอป)

ลําดับ

รายการ

จํานวน
(บาท)

1

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 1

600

2

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 2

200

หมายเหตุ

คําขอเลขที่........./................
(เจาหนาที่กรอก)

คําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด
เขียนที่............................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ................

1. ขาพเจา...........................................................................อายุ................ป สัญชาติ.........................
โดย...................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.........................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่...........................หมูที่...............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................
แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท...................................................................ผูขออนุญาต
2. ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภท...................โดยมีพื้นที่
ประกอบการจํานวน..........................ตารางเมตร ตอเจาพนักงานทองถิ่น
3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ......................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก....................................................................
................................................................................................................................................
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
………………………………………………………………………………………………………………………………..
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการตลาดโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ขอตอใบอนุญาต
(......................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ขอตอใบอนุญาต
เลขที่.....................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน...................................พ.ศ.................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
1)..............................................................................................
๒)..............................................................................................
๓)..............................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง.......................................................

สวนของผูขอ
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ขอตอใบอนุญาต
เลขที่.....................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน...................................พ.ศ.................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
1)..............................................................................................
๒)..............................................................................................
๓)..............................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.............วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ).........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง.........................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด
เลมที่..............เลขที่.................../.............
1. เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให........................................................................สัญชาติ.....................
อยูบานเลขที่.................หมูที่...............ตําบล...................................อําเภอ.....................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท.....................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................ประเภท.............................
ตั้งอยูเลขที่.....................หมูที่.........ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท......................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ..................................บาท (............................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่.....................เลขที่........................ลงวันที่..............................................................
2. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
3. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
4. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
4.1..........................................................................................................................................
4.2..........................................................................................................................................
5. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................เดือน.......................................พ.ศ........................
6. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่......................เดือน................................พ.ศ................................
(ลงชื่อ)

(..................................................)
ตําแหนง...........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีตอดานหลัง)

(ดานหลัง)
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด
เขียนที่..............................................................
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ..........
ขาพเจา...............................................................................อายุ........................ป สัญชาติ......................
อยูบานเลขที่...................หมูท.ี่ ................ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด..............................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต...................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. ขาพเจาไดรับใบแทนอนุญาตใหประกอบการ....................................................................................
ประเภท....................................................................................พื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................
ตําบล...........................อําเภอ................................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท......................
ตามใบอนุญาต เลมที่............เลขที่............../....................ออกใหเมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ..........
2. ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่................เดือน.............................พ.ศ...............
3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(................................................)

