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(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ...................... 

 

*************************** 
 

หลักการ 
  ให้มขี้อบัญญัติองคว์่าด้วยการควบคุมตลาด 

 

เหตุผล 
 โดยที่การด าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมประกอบกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เรื่อง 
กิจการตลาด พ.ศ.2547 ที่ใช้อยู่ไม่ครอบคลุม และด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เห็นควร
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการปฏิบัติ สมควรก าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 
สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด และ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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(ร่าง)  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ................ 
----------------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเมืองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง และนายอ าเภอ 
จักราช จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุม
ตลาด พ.ศ. ................”  
 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ.2547  

ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้  
 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ 
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด  
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน  
 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืน ๆ ที่มีสภาพ 
เป็นของสด  
 “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที ่
มีการช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า  
 “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ 
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  
 “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร   
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  
 “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหน่าย 
สินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด  ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บ าบัดน้ าเสียของตลาด  
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
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 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
       

หมวด ๑  
บททั่วไป 

----------------------------------------- 
 

 ข้อ 6  ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
หมวด 2 ส่วนที่ 1 
 (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
หมวด 2 ส่วนที่ ๒  
  ข้อ 7  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  
ของเสียโรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่
จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  ข้อ 8  ผู้ด าเนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 

-------------------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑ 
 

 ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก 
สร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และ
ที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้  
  ข้อ 10 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่าสี่ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่ 
น้อยกว่าสี่เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง  
 (๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
 (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม 
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น  
 (๔) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขัง และไม่ลื่น  
 (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร  
 (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข  
มิให้เข้าไปในตลาด  
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 (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ  
 (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่าสองร้อยลักซ์  
 (๙) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ ท าความ 
สะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  
 (๑๐) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัยไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย  
  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อยหนึ่งจุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 
สามก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่สามสิบแผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสดหนึ่งจุดต่อจ านวน
แผงจ าหน่ายอาหารสดทุกสามสิบแผง เศษของสามสิบแผง ถ้าเกินสิบห้าแผง ให้ถือเป็นสามสิบแผง  
  (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย 
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ  
  (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ห้าสิบแผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อยห้าลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหาร
สดทุกหนึ่งร้อยแผง เศษของหนึ่งร้อยแผง ถ้าเกินห้าสิบแผง ให้ถือเป็นหนึ่งร้อยแผง  
 (๑๑) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
 อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย  
 (๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ 
ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได ้
  ข้อ ๑1 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ 
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่
อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามท่ีก าหนดได ้ 
  ข้อ ๑2 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดใน 
 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร 
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  
  ข้อ ๑3 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ 
 ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น  
  ข้อ ๑4 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒ 

 

  ข้อ ๑5 ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้  
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 ข้อ ๑6 สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร  
 (๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ 
เป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วย
คอนกรีตส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์  
 (๓) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย  
มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้  
 (๔) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหาร และภาชนะ 
ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ  
 (๕) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด  
เอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ 
แหล่งน้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ าเสียก่อน 
ระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้  
 (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคาโครงเหล็กคลุมผ้าใบเต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใด  
ในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
  ข้อ ๑7 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้าน 
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกินห้าสิบเมตร  
  ข้อ ๑8 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 
มูลฝอยในแต่ละวันและมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
  ข้อ ๑9 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น 
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภท ที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด  
 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

  

  ข้อ 20 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน  
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  
 ข้อ ๒1 ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาด ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.  
 ข้อ ๒2 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุง 
 รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร 
พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปาและสาธารณูปโภคอ่ืน  
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 (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งและทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวันและดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  
 (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและเปิดให้ใช้ 
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
 (๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้  
 (๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือน 
ละหนึ่งครั้ง  
 (๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผง 
ลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด  
 ข้อ ๒3 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุง 
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวันและดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  
 (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและเปิดให้ใช้ 
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
 (๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิน่โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ  
 (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 
ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด  
 ข้อ ๒4 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของ 
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด  
 (๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในทีข่ังสัตว์เพื่อจ าหน่าย  
 (๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ 
ช าแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น  
 (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรังเป็นเหตุร าคาญ 
เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรายหรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  
 (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย 
หรือสิ่งปฏิกูล  
 (๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน  
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 (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน  
 (๙) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของ 
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น  

 

ส่วนที่ ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 

 ข้อ ๒5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด  
 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า  
 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน  
 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม  
 (๕) การล้างตลาด  
 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข  
  ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่าย 
สินค้า ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่าย 
สินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศและแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
 (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูง 
จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่าหกเซนติเมตร  
 (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด 
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมี  การรักษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  
 (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน า 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 ข้อ ๒7 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ 
น าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
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 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ  
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น  
 ข้อ ๒8 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกินห้าองศา
เซลเซียสในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ  
 (๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
 (๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน  
และส้อม ตะเกียบ แก้วน้ า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง  
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

----------------------------------------- 
  

 ข้อ ๒9 ห้ามมิให้ผู้ ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  
 ข้อ 30 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย 
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
 (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ)  
 (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน)  
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด)  
 (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด)  
 (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
 (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น  
 ข้อ ๓1 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น  
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
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 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัตินี้  
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
 ข้อ ๓2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว  
  ข้อ ๓3 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองเท่านั้น  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย 
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
 ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
 ข้อ ๓5 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระทีส่ าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ
ทีก่ าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๓6 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓7 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 
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 ข้อ ๓8 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท า
การงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวัน 
ปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓9 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

----------------------------------------- 
 

 ข้อ 40 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ ก าหนด 
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน 
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ ๔1 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการท้องถิ่น 

 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

----------------------------------------- 
 

ข้อ ๔2 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ 
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บทเฉพาะกาล 
----------------------------------------- 

  ข้อ 43 บรรดาใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดที่ได้ออกก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้
ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น และเม่ือสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้วให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่………………………………………… 
 

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

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
      เห็นชอบ  
 

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

                      นายอ าเภอจักราช
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.................. 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี 
(ข้อบัญญัติเดิม ปี 2547) 

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี 
(อบต.หนองขาม) 2562 

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี 
(ตามข้อบัญญัติใหม่) 

1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
1.1 ตลาดประเภทท่ี 1  
     (1) จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าไม่เกิน 20 แผง 
     (2) จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าเกิน 20 แผง แต่ไม่เกิน 50 แผง 
     (3) จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าเกิน 50 แผงขึ้นไป 

 

- 
600 

- 
- 
- 

 

2,000 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

1,000 
1,500 
2,000 

 
1.2 ตลาดประเภทท่ี 2 
     (1) จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าไม่เกิน 20 แผง 
     (2) จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าเกิน 20 แผงแต่ไม่เกิน 50 แผง 
     (3) จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้าเกิน 50 แผงขึ้นไป 

600 
- 
- 
- 

 

- 
200 
500 

1,000 

- 
1,000 
1,500 
2,000 

 
 

2 ค่าปรับค้างช าระ ร้อยละ 20 ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
*** มาตรา 65 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

หมายเหตุ กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ 2  (3) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 
   (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง  ฉบับละ 5,000 บาท 
   (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง  ฉบับละ 10,000 บาท 
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เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ................. 

 

  1. แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
  2. หนังสือให้ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
  3. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณา 
      การอนุญาต 
 4. หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 
 5. หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพ่ือให้มารับใบอนุญาต) 
  6. ใบอนุญาต 
  7. ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  8. แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 
  9. ใบแทนใบอนุญาต  
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ………………………………………………………………………… 

 

 เขียนที่……………………………………………………… 
 วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. ………… 
 

 1.  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ... 
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอ านาจลงนามแทน 
นิติบุคคลปรากฏตาม.................................................................................... ......................................................... 
ที่อยู่เลขท่ี.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...... ............................... 
แขวง/ต าบล...................................................เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.................................  
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต  
 2.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   บัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่........................................................... 
...................................................................................................................... ........................................................ 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
    หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายก าหนด) 
   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
       1)........................................................................................................................... ..
           2)....................................................................... ...................................................... 
             3)........................................................................................................................... ..
           4)........................................................................................ .................................... 
 

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต 
          (..................................................)  
 
 

ค าขอเลขที่............/................ 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

  เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ คือ 
      1).......................................................................................................................  
   2).......................................................................................................................  
   3).......................................................................................................................  
 
 
   (ลงชื่อ)................................................. 
       (...............................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................... 
 
 
.                                                                                                                                  . 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

  เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ คือ 
      1)....................................................................................................................... 
   2).......................................................................................................................  
   3)....................................................................................................................... 
 

 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................. 
       (...............................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................... 
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ที.่........................................  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
   อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 

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

เรื่อง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน ............................................................................................. 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........    

    ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจ
สภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานที่
ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในขอบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. .......................................................................................................................... .................... 
   2. ..............................................................................................................................................  
   3. .......................................................................................................................... .................... 
   4. .......................................................................................................................................... .... 
    

   ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการ
พิจารณาการอนุญาต ต่อไป 
  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ลงชื่อ)..................................................  
                  (............................................) 
                                               ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                              โทร. 0 4475 6186 

ที ่ วันที่          
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
 

เรียน   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    

   ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
..............................................................................................................................................................................
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .................... 
 
  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า 
    ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    ไมค่รบ ดังนี้ 
    1. .......................................................................................................................... .................... 
   2. ........................................................................................ ...................................................... 
   3. .......................................................................................................................... .................... 
   4. ..............................................................................................................................................  
   

  ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
    สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
        1...................................................................................................  
      2...................................................................................................  
       3...................................................................................................  
      4...................................................................................................  
              ไมส่มควรอนุญาต 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    
 
 
                  (ลงชื่อ)..................................................  
                  (............................................) 
                                                 ต าแหน่ง............................................................. 
            เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที.่........................................  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
   อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 

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

เรื่อง   แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................  

เรียน ............................................................................................. 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที่.....................ลงวนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ................................   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. …………………………………………………………………………… 
   2. …………………………………………………………………………… 
  

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
 

  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี  
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี้ 
  1. ………………………………………………………………………………………. 
  2. ………………………………………………………………………………………. 
  3. ………………………………………………………………………………………. 
  

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่............... 
...........................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ลงชื่อ)..................................................  
                  (............................................) 
                                               ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
………………………………………… 
................................................ 
................................................ 
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ที.่........................................  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
   อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 

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

เรื่อง   แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................... .............. 

เรียน ............................................................................................. 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................   
  

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
  

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน 
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
เป็นเงิน........................บาท (............................................................) ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 
   

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ลงชื่อ)..................................................  
                  (............................................) 
                                               ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
               จ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
................................................ 
................................................ 
................................................ 



- 19 - 
 
 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................................... 

 

                                                                     เล่มที่......................เลขที่................./......................... 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ.......... ............ 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด... ........................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................  
 ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................  
ตั้งอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่............ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด. ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................  
 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..................................................................... ) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.............................ลงวันที่....................................................................  
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
       4.1 .................................. ................................................................................................. 
    4.2 ......................................................................................................................... .......... 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................  
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ    วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................  
  
 
                  (ลงชื่อ).................................................. 
                           (............................................) 
                                                        ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
                      เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
      ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต  
     ฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

 (มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน 
    

   

(ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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ที.่........................................  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
   อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 

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

เรื่อง   ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เรียน ............................................................................................. 

อ้างถึง  1. ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................................ 
  2. หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่………………………………….. 
    ลงวันที่…………………………………………. 
    

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 
   จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ  
ให้ถูกต้อง ครบถว้น ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ
ตามท่ีได้ยื่นค าขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 
  ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

        (ลงชื่อ)..................................................  
                  (............................................) 
                                               ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
................................................ 
................................................ 
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แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................................... 

 

  เขียนที่……………………………………………………… 
 วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. ………… 
 

 1.  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ... 
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอ านาจลงนามแทน 
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ ................................. 
ที่อยู่เลขท่ี.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................  
แขวง/ต าบล...................................................เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด........ ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนญุาต 
 2.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
    2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
   บัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย 
   2.2 กรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
    บัตรประจ าตัวประชาชน 
   ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
  

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใบแทนใบอนญุาต 
                                         (..............................................) 
 

 
 

 
 
 
 
 



- 23 - 
 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 
 
 

  เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ คือ 
      1)....................................................................................................... ................ 
   2).......................................................................................................................  
   3)............................................................................................................. .......... 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................. 
       (...............................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................... 
 
 
.                                                                                                                                  . 
 
 

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
 

  เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ คือ 
      1).......................................................................................................................  
   2).......................................................................................................................  
   3).......................................................................................................................  
 

 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................. 
       (...............................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................... 
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ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................................... 

 

                                                                     เล่มที่......................เลขที่................./......................... 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้............................................สัญชาติ............ . 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด... ........................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................  
 ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................ 
ตั้งอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่............ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด. ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................  
 แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระท่ีส าคัญ เล่มที่…………………… 
เลขที่………………./…………………….ซึ่งออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. …………………………. 
และจะสิ้นอายุในวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ……………… 
  (2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  (3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ....... .............. 
  (4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.........เดือน…………………
พ.ศ. .................... 
  
 
                  (ลงชื่อ)..................................................  
                           (............................................) 
                                                        ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่  
    ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน  
     ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

 (มีต่อด้านหลัง) 
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 (ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน 
    

   

(ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


