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เรื่อง ควบคุมตลาด
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---------------------------------------------------------------หลักการ
ให้มกี ารปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557
เหตุผล
โดยที่ เ ทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ เรื่ อ ง ตลาด พ.ศ. 2557 ได้ ใ ช้ บั ง คั บ มา
เป็ น เวลานาน และมีบ ทบั ญญัติที่ ไ ม่ส อดคล้ องกับ กฎกระทรวงว่ าด้ว ยสุ ขลั กษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
จึงเป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557 เพื่อให้การกาหนด
ลั กษณะของตลาด สุ ขลั กษณะในการดาเนินกิจการตลาด สุ ขลั กษณะส าหรับผู้ ขายของและผู้ ช่ว ยขายของ
ในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ดาเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการตลาด สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในมาตรา 5
และมาตรา 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จึ ง ตรา
เทศบัญญัตนิ ี้

(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ควบคุมตลาด
พ.ศ. ....
---------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ตลาด พุทธศักราช
2557
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสี มา จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ เรื่ อ ง ควบคุ ม ตลาด
พ.ศ. ....”
ข้ อ 2 เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ได้ ป ระกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้า
ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่ า อาหารประเภทสั ตว์ เนื้ อ สั ต ว์ ผั ก ผลไม้ และของอื่ น ๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสั ตว์
ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค

“การล้ า งตลาดตามหลั ก การสุ ข าภิ บ าล” หมายความว่ า การท าความสะอาดตั ว อาคาร
แผงจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในตลาด พื้ น ผนั ง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดั ก มู ล ฝอย บ่ อ ดั ก ไขมั น
บ่อพักน้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือทีร่ องรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด
ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป
---------------------------------------------------------------ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโ ครงสร้างอาคาร และมีลั กษณะตามที่
กาหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
กาหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 2
ข้ อ 7 ที่ ตั้ ง ของตลาดต้ อ งอยู่ ห่ างไม่ น้ อ ยกว่า 100 เมตร จากแหล่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดมลพิษ
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 8 ผู้ดาเนินกิจการตลาดต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก าหนดตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 2
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการตลาด
---------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1

ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ งปลู กสร้าง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 10 อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 4 เมตร และมี ท างเข้ า ออก
บริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(3) หลั งคาสร้ างด้ว ยวัส ดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสู งของหลั งคาต้องมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้น ทาด้ว ยวัส ดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้ างทาความสะอาดง่ า ย
ไม่มีน้าขัง และไม่ลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
(9) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(10) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่ เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติ ดหรือทับกับท่อระบายน้าเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มี ที่ ล้ า งอาหารสดอย่ า งน้ อ ย 1 จุ ด และในแต่ ล ะจุ ด ต้ อ งมี ก๊ อ กน้ า
ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจาหน่ ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้ างอาหารสด
1 จุดต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30
แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผง
จาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผง
จาหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง
(11) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(12) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่อง
พื้นทีซ่ ึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ 11 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ตลาดที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ 12 ต้องจั ดให้ มีห้ องส้ วม ที่ปัส สาวะและอ่างล้ างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ 14 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 2
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้ มีส ถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้ องส้ ว ม ที่ปัส สาวะ
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 16 สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(3) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัด ให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(5) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิว เรียบ
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
หรือแหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข อาจก าหนดให้ จั ด ให้ มี บ่ อ ดั ก ไขมั น หรื อ บ่ อ พั ก น้ าเสี ย
ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้ อ 17 ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ า งมื อ ตามจ านวนและหลั ก เกณฑ์
ด้ า นสุ ข ลั ก ษณะที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข และตั้ ง อยู่ ใ นที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้น แต่จะจัดให้ มีส้ ว มเคลื่ อนที่ ส้ ว มสาธารณะ ส้ ว มเอกชนหรือส้ ว มของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร
ข้อ 18 ต้องจั ดให้ มีที่เก็บรวบรวมหรื อที่ รองรับ มูล ฝอยอย่า งเพีย งพอที่จ ะรองรั บปริ ม าณ
มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้ อ 19 เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ 2 ได้ ด าเนิ น กิ จ การต่ อ เนื่ อ งกั น
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้ น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ 1 ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 3
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ 20 การจั ดวางสิ น ค้าในตลาดแต่ล ะประเภทต้ องจัด ให้ เ ป็นหมวดหมู่ และไม่ป ะปนกั น
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ 21 กาหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา 02.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
ข้ อ 22 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ 1 ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ
การบ ารุ งรั กษาตลาดและการรั ก ษาความสะอาดและความเป็นระเบี ยบเรีย บร้ อยในตลาดให้ ถู กสุ ขลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น
ตัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(4) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่าย
อาหารสด และแผงจ าหน่ ายอาหารประเภทเนื้อสั ตว์ช าแหละ และมีการล้ างตลาดตามหลั กการสุ ขาภิบาล
อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้

(5) จั ด ให้ มี ก ารก าจั ด สั ต ว์ ห รื อ แมลงที่ เ ป็ น พาหะน าโรคภายในบริ เ วณตลาด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(6) ดู แ ลแผงจ าหน่ า ยอาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ช าแหละมิ ใ ห้ ป ล่ อ ยน้ าหรื อ
ของเหลวไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ 23 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(3) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่าย
อาหารสด และแผงจ าหน่ า ยอาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ช าแหละ ในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ
ให้ ด าเนิ น การล้ า งตลาดตามหลั ก การสุ ข าภิ บ าลตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ 24 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทาการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(2) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(3) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้ง
ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(4) สะสมหรื อ หมัก หมมสิ่ งหนึ่ง สิ่ ง ใดในตลาด จนท าให้ ส ถานที่ส กปรก รกรุงรัง
เป็นเหตุราคาญ เกิดมลพิษทีเ่ ป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่ งจัดไว้สาหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(6) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรืออันตรายแก่ผู้อื่น
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(9) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ส่วนที่ 4
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(3) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การล้างตลาด
(6) การเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารและอื่ น ๆ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุ ข ภาพตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ว างสิ น ค้าบนแผงจาหน่ายสิ นค้าหรือขอบเขตที่ กาหนด โดยห้ ามวางสิ นค้า
ล้าแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุข
(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(3) ให้ ว างสิ น ค้ า ประเภทอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และภาชนะอุ ป กรณ์ ใ นขอบเขต
ที่กาหนดโดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
(4) ห้ า มเก็ บ สิ น ค้ า ประเภทอาหารไว้ ใ ต้ แ ผงจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เว้ นแต่ อ าหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด
ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ไม่ ใ ช้ แ สงหรื อ วั ส ดุ อื่ น ใดที่ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคมองเห็ น อาห ารต่ า งไปจากสภาพ
ที่เป็นจริง
(6) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ ไม่ เ ป็ น โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ
หรือไม่เป็นพาหะนาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รัง เกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ในระหว่ า งขายสิ น ค้ า ต้ อ งแต่ ง กายสุ ภ าพ สะอาด เรี ย บร้ อ ย หรื อ ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบ จับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือ
จับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น
ข้อ 28 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสั ตว์ เนื้อสั ตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้อง
มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน
ชาม ช้อน และส้อม ตะเกียบ แก้วน้า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บ
ที่ถูกต้อง
หมวด 3
ใบอนุญาต
---------------------------------------------------------------ข้อ 29 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใ ช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ได้ออกใบอนุ ญาตให้ จั ดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสื อจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จั ด ตั้ ง ตลาดขึ้ น ตามอ านาจหน้ า ที่ แต่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การตลาดจะต้ อ งปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญาต
ตามบทบั ญ ญั ติ อื่ น แห่ ง เทศบั ญ ญั ติ นี้ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ด้ ว ย และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสื อให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะราย
ก็ได้
ข้ อ 30 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง ตลาดจะต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(3) หนั งสื อยิ น ยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่ งปฏิกูล (กรณีที่ส่ ง
ไปกาจัดที่อื่น)

(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
กาหนด)
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(6) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(7) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ 31 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถู ก ต้ องของคาขอและความครบถ้ว นของเอกสารหลั กฐานทัน ที กรณีไม่ถู ก ต้ อง ครบถ้ว น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่ส ามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่ อ นุ ญ าตได้ ภ ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ข ยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น สองครั้ ง ครั้ ง ละไม่ เ กิ น
สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรื อ ตามที่ ไ ด้ ข ยายเวลาไว้ แ ล้ ว นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ หากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ นพิ จ ารณา
ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบถึ งเหตุแ ห่ ง ความล่ า ช้า ทุก เจ็ ดวั นจนกว่ าจะพิ จ ารณา
แล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 32 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 33 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้ อ 34 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 35 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญาตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรั บใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ 36 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่ งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 37 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้ เกิด
อันตรายอย่ างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกั บ การ
ดารงชีพของประชาชน
ข้อ 38 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุ ญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ รั บ ใบอนุญาต หรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ งดังกล่ าว ให้ ส่ งคาสั่ ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของ
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต และให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได้ รั บ ทราบค าสั่ ง แล้ ว ตั้ ง แต่ เ วลาที่ ค าสั่ ง ไปถึ ง หรื อ วั น
ปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้ อ 39 ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตส าหรั บ การประกอบกิ จ การที่ ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 4
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
---------------------------------------------------------------ข้ อ 40 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ ช าระค่าปรั บ เพิ่ ม ขึ้น อี กร้ อยละยี่ สิ บ ของจ านวนค่ าธรรมเนีย มที่ ค้า งช าระ เว้นแต่ผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 41 บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข องราชการ
ส่วนท้องถิ่น

หมวด 5
บทกาหนดโทษ
---------------------------------------------------------------ข้อ 42 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทเฉพาะกาล
ข้อ 43 บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.
2557 ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ข้อ 44 คาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.
2557 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าคาขอ
อนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
แก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)
(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(....................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ควบคุมตลาด
พ.ศ. ....
---------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

จานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน
จานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า
จานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า
จานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า
จานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า
จานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า

20
20
40
60
80
100

แผง
แผง
แผง
แผง
แผง
แผง

แต่ไม่เกิน 40
แต่ไม่เกิน 60
แต่ไม่เกิน 80
แต่ไม่เกิน 100
ขึ้นไป

แผง
แผง
แผง
แผง

ฉบับละ 1,000
ฉบับละ 2,000
ฉบับละ 3,000
ฉบับละ 4,000
ฉบับละ 5,000
ฉบับละ 10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาขอเลขที่............./.......................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เขียนที…่ …………………..…………………………….………………………………….………
วันที่…….….…… เดือน ……………...…………………… พ.ศ. …………..………….
1. ข้าพเจ้า……………………………………………….……...………… อายุ…………….ปี สัญชาติ………………………..
โดย...........................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่……………..….…… หมู่ที่………..... ตรอก/ซอย…….…………….……….. ถนน……………….………………………....
แขวง/ตาบล…………….……………… เขต/อาเภอ……………….…………….………….. จังหวัด……………..…………….…………
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………..………………..ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่....................................................................
....................................................................................................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติท้องถิ่น คือ
1) ..............................................................................................
2) ..............................................................................................
3) ..............................................................................................
4) ..............................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขออนุญาต
(.................................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
3) ..........................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
.....................................................................................................................................................................
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
3) ..........................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

ที่ .......................................

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

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ............
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุ ขลั กษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ
ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น
ดังนี้
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
ฉะนั้ น จึ งขอให้ ท่ านแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งและสมบู รณ์ เ พื่ อ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น จะได้ ดาเนิ น การ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..................................................... โทร. ..............................................................................................
ที่ ..................................................................... วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..........................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่................. ลงวันที่......... เดือน........................... พ.ศ.............. นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัด
หรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบถ้วน ดังนี้
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(..........................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ .......................................

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ............
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
ดั ง นั้ น จึ ง ขอแจ้ ง ขยายเวลาการพิ จ ารณาอนุ ญ าตออกไปเป็ น เวลา 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่
........................................................ และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

ที่ .......................................

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............. ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ............
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สานักงาน...................................................................... พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป็นเงิน.....................................บาท (........................................................................) ภายใน 15 วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้ ง นี้ หากท่ า นไม่ ส ามารถมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว กรุ ณ าแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

(ครุฑ)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เล่มที…่ ….…… เลขที่..................../..............................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………..……….……สัญชาติ……………….
อยู่บ้านเลขที่………….….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท……………………………………….
ตั้งอยู่เลขที…่ …………..….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ...………………..บาท (.........................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที…่ …............ เลขที่…………………..… ลงวันที่……....…………………….……………........
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในเทศบัญญัติทอ้ งถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1) .......................................................................................................................
4.2) .......................................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่…………. เดือน……………………………. พ.ศ…………………
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่…………. เดือน……………………………. พ.ศ…………………
(ลงชื่อ) ………………….…………………………….
(……………………..…………………….….)
ตาแหน่ง.....................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาเตือน (2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุ ญาต
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ .......................................

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

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .....................................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ ลงวันที่........... เดือน................... พ.ศ............
2. หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการที่.............. ลว......................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุ งสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ ถูกต้ อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่ส ามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ ท่านประกอบกิจ การ
ตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ ง หากท่ า นไม่ พ อใจค าสั่ ง นี้ ท่ า นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................................)
ตาแหน่ง .................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………..………….
……………………………..………….

แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เขียนที่........................................................................
วันที่........... เดือน....................................... พ.ศ. ...........................
1. ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................
โดย............................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................ ....
ที่อยู่เลขที่……………..….…… หมู่ที่………..... ตรอก/ซอย…….…………….……….. ถนน……………….………………………....
แขวง/ตาบล…………….……………… เขต/อาเภอ……………….…………….………….. จังหวัด……………..…………….…………
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
.....................................................................................................................................................................
ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่.......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................... เดือน................................. พ.ศ......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

(ครุฑ)
ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เล่มที…่ ….…… เลขที่..................../..............................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้…………………………..……….……สัญชาติ………….
อยู่บ้านเลขที่………….….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท……………………………………….
ตั้งอยู่เลขที…่ …………..….. หมู่ที่…… ตาบล……………………. อาเภอ.............................. จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….………..
แทนใบอนุ ญ าตฉบั บ เดิ ม ที่ สู ญ หาย หรื อ ถู ก ท าลาย/ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ เล่ ม ที่ …….......
เลขที่…………../…………..… ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ …….... เดือน…………………….……. พ.ศ………........ และจะสิ้นอายุ
ในวันที่…….... เดือน…………………….……. พ.ศ………........
(2) ผู้ รั บ ใบแทนใบอนุ ญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้ว น ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติทอ้ งถิ่น
(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.……. เดือน…………………………. พ.ศ…………………
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.…. เดือน………. พ.ศ.…
(ลงชื่อ) ………………….…………………………….
(……………………..…………………….….)
ตาแหน่ง.....................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจ การตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่ าฝื น ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ใน
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค าเตื อ น (2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจ การในปีต่ อ ไปต้ อ งยื่น คาขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญาตก่ อนวั น ที่ใ บแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

