


บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

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

หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมตลาด 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ไสหมาก ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 ใหกระทําโดย
ตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้ 



ราง 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

 เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37  มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก และ
นายอําเภอเชียรใหญ จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เรื่อง การควบคุมตลาด 
พ.ศ. ...” 

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  

ขอ 3 ในขอบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว 

เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือ
จําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพเปนของสด  
“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีมีการ

ชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา 
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอมท่ี

จะรับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพ่ือใหอาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัส
อาหาร สถานท่ีทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย
สินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือท่ี
รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย 
ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้ งจากรัฐมนตรี               

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 



 

 
 
 
ขอ 4 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

 
ขอ 5 ตลาดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในหมวด 2 

สวนท่ี 1 
(2) ตลาดประเภทท่ี 2 ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในหมวด 2

สวนท่ี 2 
ขอ 6  ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา 100 เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ ของเสีย      

โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมีวิธีการ
ปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

ขอ 7 ผูดําเนินกิจการตลาดตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตาม
ขอบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
หมวด 2 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการตลาด 
 
 

สวนท่ี 1 
สุขลักษณะของตลาดประเภทท่ี 1 

ขอ 8  ตลาดประเภทท่ี 1 ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง
สําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอด
ยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ 9  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

(1) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวา 
4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง  

(2) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง  
(3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับการ

ระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น 
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร  



 

 
 

(6) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข มิใหเขา
ไปในตลาด  

(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 200 ลักซ   
(9) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย 

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร และมีทางเขาออกสะดวก โดยมีท่ีนั่ง
สําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง  

(10) น้ํ าป ระป าห รื อ น้ํ า ส ะอ าด แบ บ ระบ บ ท อ อย า ง เพี ย งพ อ สํ าห รั บ ล า งสิ น ค าห รื อ 
ล างมือ  ท้ั งนี้  ต อ งวางท อ ในลั กษณ ะท่ีปลอดภั ย  ไม เกิ ดการปน เป อนจากน้ํ า โส โครก  ไม ติ ดหรือ ทั บ 
กับทอระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
 (ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา ไมนอยกวา 3 กอก     
กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสดต้ังแต 30 แผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด 1 จุดตอจํานวนแผงจําหนาย
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30 แผง 

(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ 
 (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด
ตั้งแต 50 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือเปน 100 แผง 

(11) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร     
ท้ังนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ความใน (1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได 

ขอ 10  ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมีท่ี
ขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ 11  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาดตองแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  

ขอ 12  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและปองกันไมใหสัตว
เขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ขอ 13  ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 
 



 

 
 

สวนท่ี 2 
สุขลกัษณะของตลาดประเภทท่ี 2 

ขอ 14  ตลาดประเภทท่ี 2 ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ 15  สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร  
(2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเปน 

พ้ืนเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีตสําเร็จ 
หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

(3) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย มีความสูง
จากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(4) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาํแหละ และแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  

(5) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให
สามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 
และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ   
เจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(6) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง  

ขอ 16  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสขุลักษณะท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ 
เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูใน
บริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร 

ขอ 17  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 18  เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ได 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒ ใหเปน
ตลาดประเภทท่ี ๑ ตามขอบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 
สวนท่ี 3 

การดําเนินกิจการตลาด 

ขอ 19  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน เพ่ือสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

 

 



 

 

 
ขอ 20 กําหนดเวลาการเปดและปดตลาด มีดังตอไปนี้ 
(1) ตลาดตอนเชาตั้งแตเวลา 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา 
(2) ตลาดตอนเย็นตั้งแตเวลา 14.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา 
ขอ 21  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พ้ืน   

ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ    
พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอดัก
ไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวม
หรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

(4) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด และ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ใน
กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลาง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

(5) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(6) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาํแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู

พ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  
ขอ 22  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 2 ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมท้ัง

กรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือ
ท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

(3) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด และ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

(4) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละลง
สูพ้ืนตลาด  

ขอ 23  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแลมิใหผูใด
กระทําการ ดังตอไปนี้ 

(1) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
(2) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย 
 



 

 
 
(3) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ังฆาหรือชําแหละ

สัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เปนเหตุรําคาญ     

เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 
(5) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือ     

สิ่งปฏิกูล 
(6) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(7) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 
(8) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 
(9) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 

เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 
สวนท่ี 4 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
 

ขอ 24  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจัดหมวดหมูสินคา 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
(5) การลางตลาด 
(6) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
ขอ 25  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 

ดังตอไปนี้ 
(1) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนายสินคา

หรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ และ
แสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

(2) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  
(3) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด โดยสูงจากพ้ืน

ตลาดไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  
(4) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษาความ
สะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  

(5) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง  
 



 

 
 
(6) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข  
ขอ 26  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรงัเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ 

เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือใน
ระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึง
ไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

(2) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือจามรด
อาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่หรือ
ดื่มสุรา เปนตน  

ขอ 27  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซียส    

ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(3) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมีอุปกรณปกปด

อาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ  
(4) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซ่ึงมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไวใหเปน

สัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
(5) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอนและ

สอม ตะเกียบ และแกวน้ํา เปนตน ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง 

 
หมวด 3 

ใบอนุญาต 
 

 
ขอ 28 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินได

ออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินดวย 
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดต้ัง

ตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืน
แหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย และใหเจาหนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนด
เง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 
 
 



 

 
 
ขอ 29 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีสงไปกําจัดท่ีอ่ืน) 
(๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
(๖) ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(7) หลักฐานอ่ืนท่ีจําเปน 
ขอ 30 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ

ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวนใหเจาพนักงานทองถ่ิน
แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได
ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ขอ 31 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

ขอ 32 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ 33 ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย         
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ 34 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น  
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 
 



 

 
 
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
ขอ 35 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต
ในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ 36 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบั ติไม ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ 37 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ    
หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

ขอ 38 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด 4 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 
 

 
ขอ 39 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา    
ท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะได
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ 40 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก 

 
 
 
 
 



 

 

 
หมวด 5 

บทกําหนดโทษ 
 

 
ขอ 41 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี      เดือน                   พ.ศ.  
 
 
 
                  (นายอนันต   ถนอมสิน) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
 

             เห็นชอบ 

 
 
              (นายกิตติพงษ  รองเดช) 
                นายอําเภอเชียรใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... 

 
(1) จํานวนแผงคาในตลาดต่ํากวา     30     แผง   ฉบับละ    300 บาท 

(2) จํานวนแผงคาในตลาดตั้งแต  31 – 50  แผง   ฉบับละ    500 บาท 

(3) จํานวนแผงคาในตลาดตั้งแต  51 - 80   แผง   ฉบับละ    700 บาท 

(4) จํานวนแผงคาในตลาดตั้งแต  81 - 100 แผง   ฉบับละ    900 บาท 

(5) จํานวนแผงคาในตลาดตั้งแต   100  แผงข้ึนไป   ฉบับละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ      
 
                                                                                 เขียนท่ี      
 
       วันท่ี          เดือน                พ.ศ.   
 

1. ขาพเจา                                            อายุ           ป  สัญชาติ   
โดย                                                                                          ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม             
ท่ีอยูเลขท่ี               หมูท่ี                    ตรอก/ซอย                               ถนน     
แขวง/ตําบล                                เขต/อําเภอ                                  จังหวัด     
หมายเลขโทรศัพท                      ผูขออนุญาต 
มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ         
ท่ีตั้งเลขท่ี               หมูท่ี                    ตรอก/ซอย                               ถนน     
แขวง/ตําบล                                เขต/อําเภอ                                  จังหวัด     
หมายเลขโทรศัพท                        

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
 หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีสงไปกําจัดท่ีอ่ืน) 
 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
 หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
 ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานอ่ืนท่ีจําเปน 
  1)       

  2)        

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)         ผูยื่นคําขอ 
                                                      (                  )   
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี /  

(เจาหนาท่ีกรอก) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

 
เลขท่ี   ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

                                                           ไมครบ คือ 

 1)                

 2)                

 3)                

 

 ลงชื่อ               

       (     ) 

 ตําแหนง              

 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

 
เลขท่ี   ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

                                                           ไมครบ คือ 

 1)                

 2)                

 3)                

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน   วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

  

 ลงชื่อ               

       (     ) 

 ตําแหนง              

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ      
 
                                                                                 เขียนท่ี      
 
       วันท่ี          เดือน                พ.ศ.   
 

ขาพเจา                                            อายุ           ป  สัญชาติ   
โดย                                                                                          ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม             
ท่ีอยูเลขท่ี               หมูท่ี                    ตรอก/ซอย                               ถนน     
แขวง/ตําบล                                เขต/อําเภอ                                  จังหวัด     
หมายเลขโทรศัพท                                                           
มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ        
เนื่องจาก                          

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
     สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ระบุ  ) 
 ใบอนุญาตท่ีชํารุด 
 สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ  
  1)       
 
 2)        
ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 
     (ลงชื่อ)         ผูยื่นคําขอ 
                                                      (                  )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี /  

(เจาหนาท่ีกรอก) 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขท่ี   ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

                                                           ไมครบ คือ 

 1)                

 2)                

 3)                

 

 ลงชื่อ               

       (     ) 

 ตําแหนง              

 
 

สวนของผูยื่นคําขอ 

ใบรับคําขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขท่ี   ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

                                                           ไมครบ คือ 

 1)                

 2)                

 3)                

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน   วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

  

 ลงชื่อ               

       (     ) 

 ตําแหนง              
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ......................................... 
 

เลขท่ี          /   
 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให                           สัญชาติ                                   

อยูบานเลขท่ี             หมูท่ี          ตําบล                  อําเภอ             จังหวัด            

หมายเลขโทรศัพท                          

 ชื่อสถานประกอบการ                                     ประเภท        

ตั้งอยูเลขท่ี           หมูท่ี            ตําบล                       อําเภอ                     จังหวัด                  

หมายเลขโทรศัพท                                       

 อัตราคาธรรมเนียมปละ                     บาท (                                         ) ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี              เลขท่ี                                ลงวันท่ี                                                   

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

4.1)           

4.2)              

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี             เดือน                    พ.ศ.           

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี                 เดือน                    พ.ศ.           

      
 
     (ลงชื่อ)           

                                                      (                                          )  

     ตําแหนง       

            เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  (1)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 (มีตอดานหลัง) 



 

 
            

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(ดานหลัง) 
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