
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

 

 

หลักการ 

 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยตลาดท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน 

 

เหตุผล 

 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงไดใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน อันเปนระยะเวลาพอสมควรท่ี

จะตองมีการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม  และทันสมัยยิ่งข้ึน  ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  จึงเห็นควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด     พ.ศ.๒๕๕๘ และใชเทศ

บัญญัติฉบับนี้แทน   

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

 

หลักการ 

 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยตลาดท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน 

 

เหตุผล 

 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  

ตลาด พ.ศ.๒๕๕๘  ซ่ึงไดใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จนถึงปจจุบัน อันเปนระยะเวลา

พอสมควรท่ีจะตองมีการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม  และทันสมัยยิ่งข้ึน  ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับ

ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงเห็นควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  ตลาด      

พ.ศ. ๒๕๕๘ และใชเทศบัญญัติฉบับนี้แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติเรื่อง ตลาด 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล         

พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓         

และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เทศบาลตำบล        

รอนพิบูลย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช             

จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งแตเม่ือประกาศไวโดยเปดเผย 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแลวเจ็ดวัน 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘  และบรรดา

เทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัติอ่ืนหรือซ่ึงขัด   

หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจำหนายสินคาประเภท

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ท้ังนี้ไมวา

จะมีการจำหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสำหรับใหผูคาใชเปน

ท่ีชุมนุมเพ่ือจำหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจำหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกำหนด 

  “สินคา” หมายความวา  สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 

  “อาหาร” หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ด่ืม  อม หรือนำเขาสูรางกาย  ไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะ

ใดๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสำหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 

สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

  “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอ่ืนๆท่ีมี

สภาพเปนของสด 



-๒- 

  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวท่ี

มีการชำแหละ ณ แผงจำหนายสินคา 

  “อาหารประเภทปรุงสำเร็จ”  หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทำ  ประกอบหรือปรุงสำเร็จ

พรอมท่ีจะรับประทานได  รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 

  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ  เพ่ือใหอาหารสะอาด

ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน อาหาร          

ผูสัมผัสอาหาร  สถานท่ีทำ  ประกอบ  ปรุง  และจำหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะ

นำโรค 

  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา  การทำความสะอาดตัวอาคาร          

แผงจำหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ำ  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ำเสีย  

ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาดไมมี          

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้  สารเคมีท่ีใชตองไมมี

ผลกระทบตอระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 

  “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

  ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และให

มีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

ลักษณะของตลาด 

____________________ 

 

  ขอ ๖ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท  ดังนี้ 

   (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกำหนด

ไวใน หมวด ๑ สวนท่ี ๑ 

   (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ี

กำหนดไวใน หมวด ๑ สวนท่ี ๒ 



-๓- 

  ขอ ๗ ท่ีต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ ของเสีย 

โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  เวนแตจะมี

การปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

   

สวนท่ี ๑  

ตลาดประเภทท่ี ๑ 

  ขอ ๘  ตลาดประเภทท่ี ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง  คือ  อาคารสิ่ง

ปลูกสรางสำหรับผูขายของ  ท่ีขนถายสินคา  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับ    

มูลฝอย  และท่ีจอดยานพาหนะ  ตามท่ีกำหนดไวในสวนนี้ 

  ขอ ๙ อาคารสิ่งปลูกสรางสำหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเทาเขาออกบริเวณตลาดกวางไม

นอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง 

  (๒) ตัวอาคารตลาดทำดวยวัสดุถาวร  ม่ันคง  และแข็งแรง 

  (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

  (๔) พ้ืนทำดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ำ  เรียบ  ลางทำความสะอาดงาย  ไมมีน้ำขัง

และไมลื่น 

  (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

  (๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทำดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว  เชน สุนัข    

มิใหเขาไปในตลาด 

  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เพมาะสม  และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 

  (๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ 

  (๙) แผงจำหนายสนิคาประเภทอาหารทำดวยวัสดุถาวร เรียบ  มีความลาดเอียง  และทำความ

สะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเขาออก

สะดวก  โดยมีท่ีนั่งสำหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

  (๑๐) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสำหรับลางสินคาหรือลางมือ  ท้ังนี้

ตองวางทอในลักษณะท่ีปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ำโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ำเสียหรือ   

สิ่งปฏิกูล  โดย 



-๔- 

   (ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ำไมนอยกวา    

๓ กอก กรณีท่ีมีแผงจำหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด ๑ จุด ตอจำนวนแผง

จำหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง  

   (ข) มีกอกน้ำประจำแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ  และแผงจำหนาย

อาหารประเภทปรุงสำเร็จ 

   (ค) มีท่ีเก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีท่ีมีแผงจำหนาย

อาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ำสำรองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจำนวนแผงจำหนายอาหาร

สดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง 

  (๑๑) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง  และทางระบายน้ำตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ท้ังนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๔    

(พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ  และมีขอจำกัดเรื่องพ้ืนท่ี

ซ่ึงไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกำหนดได 

  ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สำหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

  ความในวรรคหนึ่ งมิให ใชบั งคับกับตลาดท่ีจัดตั้ งข้ึนกอนวัน ท่ีกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี ๔          

(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจำกัดเรื่องพ้ืนท่ี

ซ่ึงไมอาจจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตามท่ีกำหนดได 

  ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจำนวนท่ีกำหนดใน

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูในอาคาร

ตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจำหนายอาหารโดยตรง 

  ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปด 

และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

  ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

 

 



-๕- 

สวนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 

  ขอ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี ๒ ตองจัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูขายของ  หองสวม  ท่ีปสสาวะ       

อางลางมือ  และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกำหนดไวในสวนนี้ 

  ขอ ๑๕ สถานท่ีสำหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

   (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

   (๒) บริเวณสำหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  โดยมี

ลักษณะเปน พ้ืน เรียบ  แข็งแรง  ไมลื่น   สามารถลางทำความสะอาดได งาย  และไม มีน้ ำขัง  เชน                  

พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีตสำเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

   (๓) แผงจำหนายสินคาประเภทอาหารทำดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทำความ

สะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

   (๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทำความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริเวณแผงจำหนายอาหารสด  แผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ  และแผงจำหนาย

อาหารประเภทปรุงสำเร็จ 

   (๕) ทางระบายน้ำจากจุดท่ีมีท่ีลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทำดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ      

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ำไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ำออกสูทอระบายน้ำ

สาธารณะหรือแหลงน้ำสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจำเปน

เจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน  หรือบอพักน้ำ

เสียกอนระบายน้ำออกสูทอระบายน้ำสาธารณะหรือแหลงน้ำสาธารณะก็ได 

   (๖) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือสิ่ง

อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง 

  ขอ ๑๖ ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจำนวนและหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสม

นอกสถานท่ีขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการ

ท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร  

  ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณ       

มูลฝอยในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

 



-๖- 

  ขอ ๑๘ เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ไดดำเนินกิจการตอเนื่องกันเปน

ระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาด

ประเภทท่ี ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง

ตลาดประเภทท่ี ๒ ใหเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกำหนด 

หมวด ๒ 

การดำเนินกิจการตลาด 

  ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน     

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

  ขอ ๒๐ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

  ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบำรุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

   (๑) บำรุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  เชน 

ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจำหนายสินคา  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง  และทางระบายน้ำ  อุปกรณตางๆ 

เชน สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ำ ทอน้ำประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืน 

   (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก

มูลฝอย  บอดักไขมัน  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง  และทางระบายน้ำ  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจำทุกวัน   

และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

   (๓) ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี    

และเปดใหใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด 

   (๔) จัดใหมีการลางทำความสะอาดตลาดเปนประจำทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจำหนาย

อาหารสดและแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยาง

นอยเดื อนละหนึ่ งครั้ ง  ในกรณี ท่ี มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถ่ิน โดยคำแนะนำ                  

ของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

   (๕) จัดใหมีการกำจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง 

 

 

 



-๗- 

   (๖) ดูแลแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละมิใหปลอยน้ำหรือของเหลว  

ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ำหลักของตลาด 

  ขอ ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการ

บำรุงรักษาตลาและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย

รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน  บอพักน้ำเสีย  และทางระบายน้ำ  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจำทุกวัน  และดูแลท่ี

เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๒) ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  และเปด

ใหใชตลอดเวลาท่ีเปดเผย 

  (๓) จัดใหมีการลางทำความสะอาดตลาดเปนประจำทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจำหนายอาหารสด

และแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดำเนินการลางตลาด

ตามหลักสุขาภิบาล  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

  (๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว

ชำแหละลงสูพ้ืนตลาด 

  ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรำคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ตองไมกระทำการและ            

ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทำการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จำหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

  (๒) นำสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวท่ีนำไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจำหนาย 

  (๓) ฆาหรือชำแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด  รวมท้ังฆา        

หรือชำแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น 

  (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  จนทำใหสถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง  เปนเหตุ

รำคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนท่ีเพาะพันธสัตวหรือแมลงท่ีพาหะนำโรค 

  (๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสำหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 

  (๖) ทำใหน้ำใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 

  (๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 



-๘- 

  (๙) กระทำการอ่ืนใดกอเหตุรำคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ เชน 

เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 

หมวด ๓  

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

  ขอ ๒๔ ผูขายและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให

จัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถ่ิน  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหนายสินคาของตน 

  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

  (๕) การลางตลาด 

  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

  ขอ ๒๕ ผูขายและผูชวยขายของใสตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจำหนายสินคา

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหวางสินคาบนแผงจำหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกำหนด  โดยหามวางสินคาล้ำแผง

จำหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกำหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการ

ระบายอากาศ  และแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

  (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกำหนดโดยสูง

จากพ้ืนตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร 

  (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจำหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ท้ังนี้  ตองมีการรักษา

ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนำโรค 

  (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทำใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง 

 



-๙- 

  (๖) หามตอเติมแผงจำหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 

   (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไม เปนโรคติดตอ  ไม เปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ       

หรือไมเปนพาหะนำโรค  เชน อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะ

อันตราย  โรคเรื้อน  ในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด

โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชนไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือ

จับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

  ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจำหนาย     

ทำ  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ำใชและของใชตางๆ

ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารท่ีขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย

อาหาร 

  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน        

๕ องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือน้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓) การจำหนายอาหารประเภทปรุงสำเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะท่ีสะอาด  และตองมี

อุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยู

เสมอ 

  (๔) ในกรณีท่ีแผงจำหนายอาหาร  ซ่ึงมีการทำ  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัดสถานท่ีไว

ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

  (๕) เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณท่ีใช  เชนเขียง  เครื่องมือขูดมะพราว  จาน ชาม  

ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ำ  ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทำความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูก

สุขลกัษณะ 



-๑๐- 

หมวด ๔ 

การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ 

  ขอ ๒๘ เม่ือมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ 

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคการของรัฐ  ใหถือวาเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา

จะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยู ท่ี เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน                

ซ่ึงจำเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง 

  (๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร  ตัวอยางพ้ืนผิวภาชนะ

อุปกรณ  หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด  พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทำใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรียท่ีเปนตัว

บงชี้ในปริมาณท่ีเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกำหนด 

  (๒) มีปริมาณสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนำโรค  เชน  หนู  แมลงวัน  หรือแมลงสาบเกินกวา

เกณฑท่ีกำหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไข

สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค  โรคเรื้อน  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดท่ีติดตอมาจากสัตว  

และโรคอ่ืนท่ีตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ    

โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ  หรือพบผูปวยเปนโรคติดตอซ่ึงยืนยันวาบริโภค

อาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น  หรือตรวจพบเชื้อโรคซ่ึงทำใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาท่ี

จำหนายในตลาดนั้น 

  (๔) ถังเกรอะหรือถังบำบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลง

แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธของสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนำโรค 

  ขอ ๒๙  หามมิใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหผูใดดำเนินกิจการตลาดในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  เวนแตจะเปนการดำเนินการของราชการสวนทองถ่ินเอง ท่ีไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

  ขอ ๓๐ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



-๑๑- 

  การเปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ี  หรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา

พนักงานทองถ่ินดวย 

  ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐ    

ท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอำนาจหนาท่ี แตในการดำเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม

บทบัญญัติอ่ืนแหงเทศบัญญัติอ่ืนแหงเทศบัญญัตินี้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดวย และให

เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจกำหนดเง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

  ขอ ๓๑ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไวทาย   

เทศบัญญัตินี้  พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 

  (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

  (๓) หนังสอืยินยอมรับกำจัดสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล(กรณีท่ีสงไปกำจัดท่ีอ่ืน) 

  (๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

  (๕) หนังสือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

  (๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

  (๗) หลักฐานอ่ืนท่ีจำเปน 

  ขอ ๓๒ เม่ือไดรับคำขอรับใบอนุญาต  หรือคำขอตอใบอนุญาตแลว  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองไมครบถวน       

ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ  หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคำขอ  

โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู

ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกำหนดใน

เทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไม

อนุญาตภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรค 

 

 



-๑๒- 

สองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ      

ใหแจงเปนหนังสือใหผูรองทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

  ขอ ๓๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

  ขอ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอำนาจราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 

  การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคำขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

  ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคำขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอใบอนุญาต  

  ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ขอ ๓๗ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ ใหผูไดรับอนุญาตยื่น

คำขอรับใบแทนอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุด  ตามแบบท่ี

กำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต

นำใบอนุญาตเดิมเทาท่ีอยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  ขอ ๓๘  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้หรือเง้ือนไขท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

  ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฎวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

 



-๑๓- 

  (๒) ตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง

รายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของ

ประชาชน 

  ขอ ๔๐ คำสั่งพักใชใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทำเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคำสั่งดังกลาว  ใหสงคำสั่งโดย

ทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคำสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผูรับ

ใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคำสั่งแลวต้ังแตเวลาท่ีคำสั่งไปถึง  หรือวันปดคำสั่ง  

แลวแตกรณี 

  ขอ ๔๑  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูก      

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกำหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

  ขอ ๔๒ ผูรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไวทาย  

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

สำหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา    

ท่ีกำหนด  ใหชำระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจำนวนคาธรรมเนียมท่ีคางชำระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต  

จะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

  ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม    

และคาปรับจนครบจำนวน 

  ขอ ๔๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวน

ทองถ่ิน 

 

 



-๑๔- 

หมวด ๗ 

บทกำหนดโทษ 

  ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนคำสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ี

กำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

 

                       ณรงค  แซใช 

             (นายณรงค  แซใช) 

                          นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

 

                เห็นชอบ 

                     นูรดี  อับดุลราฮิม 

                 (นายนูรดี  อับดุลราฮิม) 

         นายอำเภอรอนพิบูลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

 ทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  ตลาด พ.ศ ๒๕๖๔ 

ท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

๑. 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนท่ีมีจำนวนแผงคาในตลาดไมเกิน

หนึ่งรอยแผง 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนท่ีมีจำนวนแผงคาในตลาดเกินกวา

หนึ่งรอยแผง 

 

๓,๐๐๐ 

 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

เขียนท่ี.............................................................. 

     วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ........... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สัญชาติ........................ 

โดย..................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................ท่ีอยู

เลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด......................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

  พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี ้

    บัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก............................................................. 

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

    หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

    ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามขอบัญญัติทองถ่ิน  คือ 

   ๑).......................................................................... 

   ๒).......................................................................... 

   ๓).......................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

            (............................................................) 

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไมครบ  คือ 

     ๑)......................................................................... 

     ๒)........................................................................ 

     ๓)........................................................................ 

 

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

             (.............................................................) 

          ตำแหนง........................................................................... 

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนญุาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

        ไมครบ  คือ 

     ๑)......................................................................... 

     ๒)........................................................................ 

     ๓)........................................................................ 

ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วันนับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

             (.............................................................) 

          ตำแหนง........................................................................... 



 

 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

           ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

                                                        วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

เรื่อง  คำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาต /ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น  เนื่องจากเจา

พนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและ

อ่ืนๆของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  

ดังนี้ 

  ๑).............................................................................................................................................. 

  ๒).............................................................................................................................................. 

  ๓).............................................................................................................................................. 

  ฉะนั้น  จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดำเนินการ

พิจารณาการอนุญาตตอไป 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

                  (........................................................) 

                  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบลูย 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 



 

                              บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม          โทร  ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๗   

ท่ี  นศ ๕๒๕๐๔/             วันท่ี        

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และไดออกใบรบัคำขออนุญาต  เลขท่ี.............ลงวันท่ี............. เดอืน..............................พ.ศ.................... นั้น 

  จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกำจัดหรือบำบัด

ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

  O  ครบถวนถูกตองตามท่ีกำหนดไวในเทศบัญญัติ 

  O  ไมครบ  ดังนี้ 

  ๑. .......................................................................... 

  ๒. .......................................................................... 

  ๓. .......................................................................... 

  ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา O สมควรอนุญาต 

    O  สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

    ๑. .......................................................................... 

    ๒. .......................................................................... 

    ๓. .......................................................................... 

    O  ไมสมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

(ลงชื่อ) 

  (..................................................) 

ตำแหนง.................................................... 

เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

                        วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

 

 เรื่อง  แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑............................................................................................... 

 ๒............................................................................................... 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น   

เนื่องจากมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคำสั่ง

ไมอนุญาตไดภายในเวลา  ๓๐  วันนับแตวันท่ีไดรับคำขอดังกลาว  ดังนี้ 

๑).............................................................................................................................................. 

๒).............................................................................................................................................. 

๓).............................................................................................................................................. 

ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี............ 

และตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (........................................................) 

 นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

               ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

                                                        วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

 

เรื่อง  แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น   

  บัดนี้  เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว  จึงขอใหทานมา

ติดตอขอรับใบอนุญาต  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  พรอมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน

..................................บาท (..........................................................................................)  ภายใน  ๑๕ วัน 

นับแตวันไดรับหนังสือนี้ 

  ท้ังนี้  หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว  กรุณาแจงใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินทราบดวย 

 

 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                           (........................................................) 

                            นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

 



                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

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

เลมท่ี............. เลขท่ี................../......................... 

 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ............ 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตำบล............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 ชือ่สถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท........................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ...................บาท (................................................) ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี.................ลงวันท่ี.............................................. 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี

กำหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 ๑.................................................................................................... 

 ๒.................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ. .................... 

 ใบอนญุาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................. เดือน...............................พ.ศ. .................... 

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

    (...........................................................) 

    นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



คำเตือน ๑.ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

กิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

๒.หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต           (มีตอดานหลัง) 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/          สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

         ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

                                                         วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

เรื่อง  คำสั่งไมอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน 

อางถึง  ๑.ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ........ 

 ๒.หนังสือแจงคำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ท่ี...............ลว..................... 

 ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................

และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคำแนะนำใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการใหถูกตอง

ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ินภายในเวลาท่ีกำหนด  ตามท่ีอางถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการให

ถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑. ............................................................................................................................................. 

 ๒. ............................................................................................................................................. 

 ๓. ............................................................................................................................................. 

 ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคำสั่งไมออกใบอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามท่ีไดยื่น

คำขอไว 

 อนึ่ง  หากทานไมพอใจคำสั่งนี้  ทานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันทราบคำสั่งนี้ 

 ท้ังนี้  การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง  เวนแตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไวชั่วคราว 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 



 (ลงชื่อ) 

                           (........................................................) 

                            นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

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

เขียนท่ี............................................................. 

                                                                           วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ........... 

 

                     ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สญัชาติ........................ 

โดย..................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................ท่ีอยู

เลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด......................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขอใบแทนใบอนุญาต 

 พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี ้

 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

   บัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหาย 

  กรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ 

   บัตรประจำตัวประชาชน 

   ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 



(ลงชื่อ)..........................................................ผูขออนญุาต 

                                                           (............................................................) 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดอืน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

                  ๑)......................................................................... 

                 ๒)........................................................................ 

     

  

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

                        (.............................................................) 

 ตำแหนง........................................................................... 

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

สวนของผูขอใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน       ครบ 

     ไมครบ  คือ 

                                ๑)......................................................................... 

                               ๒)........................................................................ 

      

ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วันนับต้ังแต

วันนี้เปนตนไป                                                        

 



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

                                       (.............................................................) 

                                ตำแหนง........................................................................... 

 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

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

เลมท่ี............. เลขท่ี................../......................... 

 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ.................... 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตำบล............................อำเภอ.............................จงัหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท........................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีสูญหาย  หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  เลมท่ี............เลขท่ี.........../............... 

ซ่ึงออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน....................พ.ศ. ............และจะสิ้นสุดในวันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ. ....... 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี

กำหนดในเทศบัญญัติ 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .................. 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันท่ี........เดือน..............พ.ศ.... 

  

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

 (...........................................................) 

               นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

คำเตือน ๑.ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

กิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

 



๒.หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต      

    (มีตอดานหลัง) 

 

 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทร  ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๗

