
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   
เรื่อง   ตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  วาดวยตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  

มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานหินโงมและนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ตั้งแตวันถัดจาก  

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

   “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมสีภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม

วันท่ีกําหนด   

้หนา   ๒๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตว

ที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา   

   “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ  หรือปรุงสําเร็จ

พรอมที่จะรับประทานไดรวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ   เพ่ือใหอาหารสะอาด  

ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน  อาหาร  

ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลง 

ที่เปนพาหะนําโรค 

  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด   

ไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้  สารเคมีที่ใช

ตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  และให 

เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจกาํหนดเงื่อนไขเปนหนงัสือใหผูจัดตัง้ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ขอ  ๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

ลักษณะของตลาด 
 

 

ขอ ๗ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมโีครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว

ในสวนที่  ๑ 

  (๒)  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดแก  ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว

ในสวนที่  ๒ 

ขอ  ๘  ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษของเสีย  

โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครกที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย   

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 
 

 

ขอ  ๙  ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคารส่ิงปลูกสราง

สําหรับผูขายของ  ท่ีขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  

และที่จอดยานพาหนะตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

้หนา   ๒๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๐  อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาด

กวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง   

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง   

  (๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมี

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

  (๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย 

ไมมีน้ําขังและไมล่ืน 

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   

  (๖)  เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  

เชน  สุนัข  มิใหเขาไปในตลาด   

  (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

  (๘)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ   

  (๙)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  

และมีทางเขาออกสะดวกโดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง   

  (๑๐)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  

ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย

หรือส่ิงปฏิกูลโดยมีลักษณะ  ดังนี้ 

     (ก)  มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา 

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด  ๑  จุด  

ตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง 

     (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

้หนา   ๒๗๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



     (ค)  มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผง

จําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผง

จําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

   (๑๑)  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒)  การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

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

เรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร

ตามท่ีกําหนดได 

ขอ  ๑๑  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด   

ความในวรรคหนึง่มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่ 

ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได 

ขอ  ๑๒  ตองจัดใหมหีองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาด

ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง   

ขอ  ๑๓  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก   

มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น   

ขอ  ๑๔  ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

้หนา   ๒๘๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 
 

 

ขอ ๑๕ ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ   

อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๖ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   

  (๒)  บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน  

พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จหรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

  (๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

  (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหาร

ประเภทปรุงสําเร็จ   

  (๕)  ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้าํไดสะดวก  มีตะแกรงดกัมลูฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้าํสาธารณะ

หรือแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน   

หรือบอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

  (๖)  กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใด

ในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง   

ขอ  ๑๗  ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในที่ท่ีเหมาะสม 

นอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการ

ที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  ๕๐  เมตร 

้หนา   ๒๘๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๘  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย  

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิน่เห็นวาตลาดประเภทท่ี  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาด

ประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง

ตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวง  วาดวยสุขลักษณะของตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 

หมวด  ๒ 

การดําเนนิกิจการตลาด 
 

 

ขอ  ๒๐  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน   

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ  ๒๑  กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดตั้งแตเวลา  ๐๖.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๒๐.๐๐  น. 

ขอ  ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา  

เชน  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น   

  (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

   (๓)  ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด   

้หนา   ๒๘๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๔)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

  (๕)  จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง 

  (๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว 

ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด   

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดักมูลฝอย  รวมท้ังกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ   

  (๒)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด   

  (๓)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการ

ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

แจงใหปฏิบัติ 

  (๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด   

ขอ  ๒๔  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาดของโรคติดตอ  

ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแล

มิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

้หนา   ๒๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หรือสุกรในตลาด  

รวมท้ังฆาหรือชําแหละสัตวปก  ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 

  (๔)  สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาดจนทําใหสถานที่สกปรก  รกรุงรัง   

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  (๕)  ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อืน่ใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๖)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

  (๘)  ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

  (๙)  กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตรุําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

 

หมวด  ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
 

 

ขอ  ๒๕  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิละใหความรวมมือกบัผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒)  การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓)  การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

  (๕)  การลางตลาด 

  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

้หนา   ๒๘๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๖  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ

ตอระบบการระบายอากาศและแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร   

  (๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด  

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร   

  (๔)  หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด   

ทั้งนี้  ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค   

  (๕)  ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง   

  (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ  ๒๗  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีสุขภาพรางกายแขง็แรง  ไมเปนโรคตดิตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวและโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

้หนา   ๒๘๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๓)  ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชน  ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอนหยิบ

หรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ  ๒๘  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารท่ีขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยอาหาร   

  (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะที่สะอาด   

และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด

และใชการไดดีอยูเสมอ   

  (๔)  ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   

ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

   (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณท่ีใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด

และจัดเก็บที่ถูกตอง 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๒๙  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๒๘๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามหมวด  ๒   

วาดวยสถานะของตลาดแหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๑  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ  ๓๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

้หนา   ๒๘๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  ดวย 

ขอ  ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาํเนินกจิการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

้หนา   ๒๘๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๔๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๔๒  ผูใดฝาฝนขอ  ๖  ขอ  ๘  ขอ  ๒๒  และขอ  ๒๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

้หนา   ๒๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๔๓  ผูใดฝาฝนขอ  ๑๐  ขอ  ๑๔  และขอ  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นหาพันบาท 

ขอ  ๔๔  ผูใดฝาฝนขอ  ๒๕  ขอ  ๒๖  ขอ  ๒๗  และขอ  ๒๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

กรม  สิมด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานหนิโงม   

้หนา   ๒๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอป 
 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2562 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 -  ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตามมาตรา  ๓๔                แยกเปน 
 

(ก)  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที ่

      ทีม่ีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกนิหนึ่งรอยแผง          ฉบับละ 

 

5,000   บาท 
 

(ข)  ใบอนญุาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที ่

     ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดเกนิกวาหนึ่งรอยแผง         ฉบับละ 

 

10,000  บาท 
 

(ค)  การตอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด ใหเปนไปตามอตัราใน ขอ 1     

     หรือ ขอ 2  แลวแตกรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดตั้งตลาด 
 

คําขอเลขที่.........../.............. 

(เจาหนาที่กรอก) 

                                                                                              องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                                                                                           อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 

 

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

 

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

โดย.......................................................................................................................................ผูมีอํานาจแทนนิตบิุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................. ท่ีอยูเลขท่ี..................................................... 
หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................. แขวง/ตําบล........................................... 
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
      (  )  ตลาดประเภทท่ี  1  (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร 
               (  )  ตลาดประเภทท่ี  2  (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร 
 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...........หมูท่ี................................ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด............................................
หมายเลขโทรศัพท........................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 
 

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว ดังนี้ 
               (   )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.................)  

     (   )  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
     (   )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล    
            กระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
     (   )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
     (   )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
 1) ............................................................................................................................... 
 2) ............................................................................................................................... 
 3) ............................................................................................................................... 
 
 

(มีตอดานหลัง) 



 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

สวนของเจาหนาที่ 

                                                    ใบรบัคําขอรับใบอนุญาต 

 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน               (  )  ครบ 

       (  )  ไมครบ  คือ 

             1) ...................................................................................... 

             2) ...................................................................................... 

(  )  เห็นสมควรอนุญาต 

(  )  เห็นควรไมอนุญาต     

                 

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

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

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

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

   (   )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 
 

                                                             วันท่ี............../..................../..................... 

 

 



 

 

สวนของผูรับใบอนุญาต 

                                                   ใบรบัคําขอรับใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน               (  )  ครบ 

       (  )  ไมครบ  คือ 

             1) ...................................................................................... 

             2) ...................................................................................... 

             3) ..................................................................................... 

       ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน............วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

                           

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ี.............................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

เรื่อง    คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

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

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

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

.....................................และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไว
ตามท่ีอางถึง นั้น 

         เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอ่ืนๆ  ของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลว พบวายังไมครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบัญญัติของทองถ่ิน  ดังนี้ 

1) ..................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................... 

          ฉะนั้น  จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการพิจารณาการอนุญาต
ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย 

                        ขอแสดงความนับถือ                                        
 
                                                        (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

 

                                              บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   โทร. 042-219 908 

ท่ี     อด ๘๕๒๐๑/....................           วันท่ี....................เดือน..................... พ.ศ....2562 

เรื่อง    รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน     เจาพนักงานทองถ่ิน 

           ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม ไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................... 

.............................และไดออกใบรับคําขออนุญาตเลขท่ี............ลงวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. .............นั้น 

 จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและ
อ่ืนๆ  ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลว  พบวา 

   (   )  ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

   (   )  ไมครบ  ดังนี้ 

1) .......................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................... 

ฉะนั้น  จึงมีความเห็นวา  (   )  ไมสมควรอนุญาต 

    (   )  สมควรอนุญาต   

    (   )  สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

          1)................................................................................ 

                   2)................................................................................   

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

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

                                                                ตําแหนง ........................................................ 
                                                    เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 



 

ท่ี.............................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

เรื่อง    แจงเหตุผลการไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

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

อางถึง  1.ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
         2.หนังสือคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ  ท่ี...............ลงวันท่ี......................... 
 

          

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

และเจาพนักงานไดมีคําแนะนําใหแกไขและปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการไวตามท่ีอางถึงนั้น  จากการ
ตรวจสอบปรากฏวาทานไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดไว  ดังนั้น  ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีความเห็นวาไมสามารถอนุญาตใหทานประกอบกิจการได   

 ฉะนั้น  ถาทานเห็นวาไมถูกตองหรือมีขอโตแยงใด ๆ  ขอใหทานแจงความเห็นพรอมเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เปนประโยชนหรือสนับสนุนความเห็นของทานแกเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน..........วันนับแตวันท่ีไดรับแจงหนังสือนี้  
โดยหากลวงเลยกําหนดเวลาดังกลาวแลวทานไมแจงความเห็นใด ๆ  หรือมีการแจงความเห็นแตเจาพนักงานทองถ่ิน
เห็นวาไมมีเหตุผลเพียงพอ  เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งไมอนุญาตประกอบกิจการแกทานตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

     

                                                                   ขอแสดงความนับถือ                                        

 
                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

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

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

อางถึง  ใบรับคําขออนุญาต  เลขท่ี...............ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
สิ่งท่ีสงมาดวย  1. ....................................................................................................................................... 

          2. ....................................................................................................................................... 

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

และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น 

          เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาว ดังนี้ 

          1. ..................................................................................................................................... 

          2. ......................................................................................................................................  

        ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลาสิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดเวลาขางตน 
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                                  ขอแสดงความนับถือ                                   

                                                           (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
อบต.บานหินโงม 
โทร/โทรสาร  0-42219-908  



 

                                                         
 

               ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 

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

 

 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให......................................................................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท......................................................... 
 

    ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภทท่ี......................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตําบล...........................อําเภอ...........................จงัหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท........................................................ 
    มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ..............................ตารางเมตร  มีจํานวนแผงในตลาด.....................แผง 
    เสียคาธรรมเนียมปละ...................................บาท  (.............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี....................ลงวนัท่ี............................................................. 
 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  ตอไปนี้ 
(๒.๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2562 
(๒.๒)  ………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
(4.1)......................................................................................................................................... 

    (5)   ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน................................ พ.ศ. ......................... 
    (6)   ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี...............เดือน.................................. พ.ศ. ......................... 
 

                                            

                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
คําเตือน  (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ     
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน สองพันหารอยบาท 
            (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอน ใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 

รายการตอใบอนุญาต และเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินสุดใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 
 

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

 

เรื่อง    แจงการประกอบกิจการ................................................................................................ 
 

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

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

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

และองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น 
 
 

          บัดนี้  เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบรับอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว  จึงขอใหทานมา

ติดตอขอรับใบอนุญาตภายใน..........วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้  ท้ังนี้  หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวแลวทาน       

มิไดมาติดตอขอรับใบอนุญาต    โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรจะถือวาทานสละสิทธิ์และถูกยกเลิกการอนุญาต

ครั้งนี้  

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                               ขอแสดงความนับถือ             

                           

                                                          (ลงชื่อ) 

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

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

                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

อบต.บานหินโงม 

โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

 (แบบ คส. 5/1) 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 

                                                      วันท่ี..............เดือน........................... พ.ศ. ..............                       
เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาตประกอบกิจการ 

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

อางถึง  คําขอรับใบอนุญาต............................................................ลงวันท่ี...................................................... 

          ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือประกอบกิจการ........................... 
.....................................................เม่ือวันท่ี..............................................นั้น 
 

          ปรากฏวาทานไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ิน  (สาเหตุสําคัญท่ีมีผลให 
ไมอาจจะออกใบอนุญาตได)  คือ 
 

          1) ....................................................................................................................................... 
          2) ....................................................................................................................................... 
    

          ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถ่ิน จึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกทาน 

 

          ท้ังนี้ หากทานฝาฝนดําเนินกิจการจะมีโทษ...............................................(แลวแตประเภทกิจการ)  
ตามมาตรา..............แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

          อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้หรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม  ทานมีสิทธิ อุทธรณคําสั่ ง 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนี้ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตนดวย  

                                                                         ขอแสดงความนับถือ                                    

                                                               (ลงชือ่) 
                                                                       (...............................................) 
                        ตําแหนง................................................. 
                                                                            เจาพนักงานทองถ่ิน 
อบต.บานหินโงม 

โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

 (แบบ คส. 5/2) 

ท่ี.....................................                                องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                            อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 41260 

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

เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

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

          ตามท่ีทานไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหประกอบกิจการ....................................... 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี...................... ซ่ึงใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันท่ี............................................. โดยทานไดยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินไวแลว เม่ือวันท่ี......................................กอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ  นั้น 

          ปรากฏวาทานไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ิน  (สาเหตุสําคัญท่ีมีผลให 
ไมอาจจะอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได)  คือ 

          1)....................................................................................................................................... 
          2)....................................................................................................................................... 
          3)...................................................................................................................................... 
   

          ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถ่ิน  จึงมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกทาน 

 

          ท้ังนี้ หากทานฝาฝนดําเนินกิจการจะมีโทษ...............................................(แลวแตประเภทกิจการ)  
ตามมาตรา..............แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

          อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้หรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม  ทานมีสิทธิ อุทธรณคําสั่ ง 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนี้ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตนดวย  

                                                                  ขอแสดงความนับถือ                                    

                                                      (ลงชื่อ) 
                                                                (...............................................) 
                 ตําแหนง................................................. 
                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 
อบต.บานหินโงม 

โทร/โทรสาร  0-42219-908 



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
คําขอเลขท่ี 

.................../................ 

                                                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

                                                                                                          อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี 

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

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

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................แขวง/ตําบล................................... ..

เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี..................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

โดยใชช่ือตลาดวา..................................................................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.........หมูท่ี..................ตรอก/ซอย......................................

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

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

 พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว ดังน้ี 

            (   )  ใบอนุญาตเดิม 

            (   )  ใบเสร็จเงินคาธรรมเนียมการขออนุญาต   

            (   )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ................)  

            (   )  สําเนาทะเบียนบานของผูขอตออายใุบอนุญาต 

      (   )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

  1) ............................................................................................................................... 

  2) ............................................................................................................................... 

  3) ............................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 

                                 (ลงช่ือ)..................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจาหนาท่ี/เจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (   )  เห็นสมควรอนุญาต 
    (   )  เห็นควร  ไมอนุญาต เพราะ....................................... 
           .............................................................................. 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................เจาหนาท่ี/เจาพนักงานสาธารณสุข 
             (.......................................) 
    ตําแหนง...........................................      วัน........../............../.......... 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

     (   )  อนุญาต  ใหประกอบกิจการได 
     (   )  ไมอนุญาต  ใหประกอบกิจการ 

 
 

(ลงช่ือ).............................................. 
     (...............................................) 

ตําแหนง....................................  วัน........./............./......... 

 


