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เร่ือง ตลาด 
*************** 

 
หลักการ 

 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหอํานาจแกราชการสวนทองถิ่นในการ

ตราขอกําหนดของทองถ่ิน เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ตองควบคุมหรือกํากับดูแลเพื่อกิจการดังกลาวให
ปฏิบัติหรือดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไมกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติไวในหมวด ๘ เรื่อง ตลาด 
สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติที่ไดดําเนินการไปแลว ให
เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและสภาพของสังคมปจจุบัน  
 

เหตุผล 
 

 เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลตลาด ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 
 
 โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพฒันาวาดวยการควบคมุกิจการตลาด ในเขต
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
ไผดําพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดอางทอง จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรยีกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562” 

 ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเมื่อไดประกาศไว โดยเปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนาแลวเจ็ดวัน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย 
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ
ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 
  “สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก 
  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 
  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 
  “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ
เปนของสด 
  “อาหารสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทสัตวที่มีการชําแหละ ณ แผง
จําหนายอาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ เชน ปลา กุง ไก สัตวอื่นๆ เปนตน 

“อาหาร... 
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  “อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ 
รวมท้ังท่ีใชสารปรุงแตงอาหาร 
  “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมท่ี
จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพื่อใหอาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผู
สัมผัสอาหาร สถานที่ทาํ ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
  “แผงจําหนายอาหาร” หมายความวา แผงหรือสถานท่ีที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนสําเร็จ
ที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย 
  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง
จําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอ
ระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
  “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือ
ที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยตดิเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจของเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

 ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินได
ออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินดวย 
 ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

หมวด 2... 
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หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

 ขอ 5 ตลาด แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมลีักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ 
  (2) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมลีักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนที่ ๒ 

ขอ 6 ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิด มลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต จะมี
วิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

 
สวนที่ ๑ 

ตลาดประเภทที่ ๑ 

 ขอ 7 ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง
สําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และท่ี
จอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนน้ี 

 ขอ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ตองจัดใหมีอาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ และเปนไปตามหลักเกณฑ 
และสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไม
นอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง 
  (2) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
  (3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
  (4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง 
  (5) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร ผนังทําดวยวัสดุถาวร
หรือเปนลวดตาขาย แข็งแรง สูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  (6) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม 
  (7) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 1๐๐ ลักซ ทั้งนี้ ตองไมใชแสงหรือวัสดุ
อ่ืนท่ีทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
  (8) แผงจําหนายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย มี
พื้นท่ีแผงไมนอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเขาแผงของผูขายของ
กวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม แยกตางหากจากแผงและ
สะดวกตอการเขาออก 

(9) จัด... 
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  (9) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ 
โดยตองจัดใหมีที่ลางสินคาอาหารสดอยางนอย 1 จุดตอทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ 30 แผงถาเกิน 15 แผง ให
ถือเปน 30 แผง และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก แตสําหรับแผงขายอาหารสัตวชําแหละ 
หรือแผงจําหนายอาหารตองมีกอกน้ําประจําแผงและมีการวางทอ ในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอน
จากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีท่ีสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพออยางนอย 5 
ลูกบาศกเมตร ตอจํานวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผงถาเกิน 50 แผง ใหถือเปน 100 แผง
และสะดวกตอการใช 
  (10) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ โดยทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีฝาปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย มีความลาด
เอียง ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานน้ํา
ทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
  (11) ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร การติดตั้งไว
ในบริเวณที่มองเห็นไดงาย และสะดวกตอการใชงาน 

 ขอ 9 ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการ
ขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

 ขอ ๑0 สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (1) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีอยูในอาคารตองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ 
 (2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตวและแมลงพาหะนํา
โรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน 
 (3) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที่ภายในไมนอยกวา 0.90 
ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร มีประตูเปดเขาออกโดยสะดวก และมี
ผนังก้ันเพื่อมิใหประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 
 (4) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคานหรือเพดานหรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดาน ตองไม
นอยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมีพัดลมระบายอากาศ 
 (5) พื้นหองสวมตองเรียบ ไมลื่น มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 100 และไมมีน้ําขัง มีจุดระบายน้ํา
ทิ้งอยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง 
 (6) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกักซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร มี
ความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 10 

(7) มีทอระบายกาซ ณ จุดฐานของโถสวม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอ่ืน 
 (8) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 1๐๐ ลักซ 
 (9) จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง รวมทั้งจัดใหมีการทํา
ความสะอาดและเก็บมูลฝอยเปนประจําทุกวัน 

(10) หอง... 
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 (10) หองสวมหญิงตองมีภาชนะรองรับและมีวัสดุหอผาอนามัยโดยเฉพาะ 
 (11) ท่ีถายปสสาวะชายตองเปนวัสดุเคลือบหรือโลหะไมเปนสนิม และมีนํ้าสําหรับชําระลาง
ตลอดเวลาท่ีใช 

 ขอ ๑1 จํานวนสวม ที่ถายปสสาวะ และอางลางมือ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 ขอ 12 ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวรหรือเปนที่พักที่มีลักษณะเปนภาชนะ
รองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดและปองกันไมใหสัตว
เขาไปคุยเขี่ยได ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับ
ตลาดนั้นๆ และต้ังอยูภายนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีที่รถเขาออกไดสะดวก 

 ขอ ๑3 ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 

สวนที่ ๒ 
ตลาดประเภทที่ ๒ 

 ขอ ๑4 ตลาดประเภทที่ ๒ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณท่ีจัดไวสําหรับผูขายของ 
สวม ที่ถายปสสาวะและอางลางมือ และท่ีพักรวมมูลฝอย ตามที่กําหนดในสวนนี้ 

 ขอ ๑5 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนตองเรียบ แข็งแรง ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง 

  (๒) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสรางที่ไมถาวร เชน โครงเหล็ก โครงผาใบ 
เปนตน ตองทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง 
  (๓) แผงขายสินคาตองทําดวยวัสดุเรียบ ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นที่ไมนอยกวา 60 
เซนติเมตร อาจเปนแผงที่พับเก็บได และมีบริเวณสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร 
  (๔) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
  (๕) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางสําหรับอาหารสด อาหาร
ชําแหละ รวมทั้งแผงจําหนายอาหารดวย 

(๖) จัดใหมีทางระบายน้ําเฉพาะจุดท่ีมีที่ลาง สําหรับบริเวณที่มีการจําหนายอาหารสด อาหาร 
ชําแหละ และแผงจําหนายอาหารในตลาด โดยทําเปนแบบเปดดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ระบาย
น้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักนํ้าเสีย กอนระบายนํ้าออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ ท้ังนี้
ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนขางเคียง หากมีพื้นที่เกิน 
2,500 ตารางเมตร จะตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียดวย 

ขอ 16... 
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 ขอ ๑6 สวม ที่ถายปสสาวะ และอางลางมือ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่กําหนดใน
ขอ 11 (2) – (11) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ 12 และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณซึ่งเปนที่ต้ังแผงขาย
สินคา เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาต
ใหใชไดอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ตองมีระยะหางไมเกิน 100 เมตร 

 ขอ ๑7 ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แตละวัน ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินกิจการตลาด 

 ขอ ๑8 การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน เพื่อสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร สําหรับกรณีที่เปนอาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตว
ชําแหละ ซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการก้ันไมน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู
พื้นที่ตลาดและตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ํา 

 ขอ 19 กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

 ขอ ๒0 ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ ตองปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรยีบรอยภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ไดแก ตัวอาคาร พื้น ผนังฝาเพดาน หองสวม ท่ี
ถายปสสาวะ กอกน้ําใช ระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน 
และสาธารณปูโภคอื่นๆ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา 
  (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
  (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน และจัดใหมีการลางตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
  (๔) จัดใหมีการดูแลรักษาคามสะอาดของหองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดกัมูลฝอย บอดักไขมัน 
และระบบบําบัดน้ําเสีย มิใหมีกลิ่นเหม็น และตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 
 ขอ ๒1 ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด
เปนประจํา และดูแลรักษาความสะอาดหองสวม ท่ีถายปสสาวะและอางลางมือ และบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน
และบอพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดี รวมทั้งดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยู
เสมอ และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกครั้งเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินกิจการประจําวัน 

 ขอ ๒2 ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตองไมกระทําการ และดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจ
กอใหเกิดเหตุเดือดรอนราํคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้ 

(1) การนํา... 
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  (๑) การนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 
  (๒) การสะสมหรือหมักหมมสิ่งหน่ึงสิ่งใดไวในตลาดจนกอใหเกิดความสกปรก รกรุงรังหรือ
เปนท่ีเพาะพันธุสัตวนําโรค 
  (๓) การถาย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากในท่ีซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๕) ใชตลาดเปนที่พักอาศัย 
  (๖) ไมกระทําการอ่ืนใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

 
หมวด 4 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 ขอ ๒3 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาด เจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถ่ิน ในการดําเนินการที่เก่ียวกับสุขลักษณะของตลาด
ดังตอไปนี ้
  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 
  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 
  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรบัที่เหมาะสม 
  (๕) การลางตลาด 
  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนด 

 ขอ ๒4 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองจัดวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือในขอบเขตที่
จัดไวใหเทานั้น หามตอเติมแผงจําหนายสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และหามวางสินคาใน
ลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
 การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เก่ียวกับอาหารตองสูงจากพื้นไม
นอยกวา 60 เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 
 ขอ ๒5 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
 (1) ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค 
อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่นารังเกียจ และโรคผิวหนัง
ที่นารงัเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
 (2) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 
 (3) มีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
 (4) ไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

ขอ 26... 
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 ขอ ๒6 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีจําหนาย 
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใชและของใช
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 (1) ลักษณะและประเภทของสินคาท่ีจําหนายตองสะอาด ปลอดภัย 
 (2) อาหารสดที่อาจเกิดการเนาเสียไดงายตองจัดเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
 (3) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่และตอง
ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะดานสุขาภิบาลอาหารตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 
 (4) การจําหนายอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการการหยิบจับและมีการ
ปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอนและรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 ขอ ๒7 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติ
นี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
(๓) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาประกาศกําหนด 

 ขอ ๒8 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคาํขอ ถาปรากฏวาคาํขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนกังานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันไดรบัคําขอ 
 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

 ขอ 29 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ 30 บรร... 
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 ขอ ๓0 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเทานั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 ขอ ๓1 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัติน้ีในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับ
ใบอนญุาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรบัจนครบจํานวน 

 ขอ ๓2 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา 

 ขอ ๓3 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ขอ ๓4 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง 
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนญุาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ 35 ใน... 
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ขอ ๓5 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓6 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรบัใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว
ในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ ๓7 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนญุาตไมยอมรบัคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตน้ันไดรบัทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคาํสั่ง แลวแตกรณี 

 ขอ ๓8 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนญุาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ 39 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลไผ
ดําพัฒนาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ ๔0 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๔1 ความในขอ 9 (1) (5) (6) (7) (10) (12) และขอ 10 มิใหใชบังคับกับผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
ตลาดประเภทที่ 1 ขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ขอ ๔2 ใหนายกเทศมนตรตีาํบลไผดาํพัฒนา เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ... 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบญัญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 
 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียมฉบับละ (บาท) 
๑ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1  
 1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ขนาดพื้นที่ไมเกิน 150 ตารางเมตร 300.00 
 1.2 ตลาดประเภทที่ 1 ขนาดพื้นที่ตั้งแต 151 ตารางเมตรข้ึนไป 500.00 
2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 200.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
 

เขียนที่…………….………………………………………….. 
วันท่ี………เดือน……………………………..พ.ศ........... 

 
 ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………….อายุ….……..…ป สัญชาต…ิ…..….….….. 
โดย…………………………………………………………………………………………...…………ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………..………………………………………ที่
อยูเลขที่……………..หมูที่……………………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน …………….…………………………. 
แขวง/ตําบล ………………………….. เขต /อําเภอ…………………………………….จังหวัด …………………….……………… 
หมายเลขโทรศพัท ……………………………………………………..  ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆมาดวยแลวดงัน้ี 
   รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ของผูขอรับอนุญาต ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว จํานวน 2 รูป 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ……….………)
   สําเนาทะเบียนบาน 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่จําเปน 
   หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของผูรับรอง  
   กรณีไมมีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ประกอบกิจการ ตองมีหนังสอืยินยอมของผูมีกรรมสิทธิ์
หรือมีสัญญาเชา 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้งอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงท่ีตั้ง และรายละเอียด
ของระบบการผลิต 
   ขอมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 
 

     (ลงชื่อ) ………………………….………………..….. ผูขออนุญาต 
     (………………………………………………) 

 

คําขอเลขที…่….…./…………..…. 
         (เจาหนาที่กรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไมครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ตําแหนง…………………………….…………….…… 

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอใบอนญุาต / ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไมครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 

 
 ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน……….…วัน 
นับตั้งแตวันน้ีเปนตนไป 

 
(ลงชื่อ)……………………………….……….………..... 
         (……………………………….……………….) 
ตําแหนง…………………………….……………….…… 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ครุฑ- 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
เลมที่……..เลขที่………/………….. 

 
  (1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาต…ิ………….……….อยูบานเลขที่………....…..…...หมูที่…………ตําบล………………..……อําเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท……..…………………………… 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ตั้งอยูเลขท่ี………...หมูที่………ตําบล………………...……อําเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศพัท………………………………………. 
  เสียคาธรรมเนียมปละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสรจ็รับเงนิ 
เลมที่…..……...เลขที่ ……..….ลงวันที่……………………………………… 
  (2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่ 
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ิน อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตน้ีได 
  (4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่…………เดอืน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันที่……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
 

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

ตําแหนง…………………………….…….…………… 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
คําเตือน  (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน 
 (3) การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับที่หมดอายุมาดวย 

(มีตอดานหลัง) 



  (ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดอืน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 


