
 

ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

เรื่อง ตลาด  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

โดยท่ีเป
นการสมควรตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม ว�าด�วยตลาด อาศัยอํานาจตามความใน 

มาตรา ๗๑ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา๓๔  มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ

มาตรา ๖๕ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม และนายอําเภอ 

ด�านซ�าย จึงตรา ข�อบัญญัติไว� ดังต�อไปนี้  

ข�อ ๑ ข�อบัญญัตินี้เรียกว�า "ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘"  

ข�อ ๒ ข�อบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  ต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศไว�โดย

เปAดเผย ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนอิปุ"มแล�วสิบห�าวัน  

ข�อ ๓ บรรดาข�อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�ว ในข�อบัญญัตินี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแย�งกับข�อบัญญัตินี้ ให�ใช�ข�อบัญญัตินี้แทน  

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ข�อ ๔ ในข�อบัญญัตินี้  

"ตลาด" หมายความว�า สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไว�ให�ผู�ค�าใช�เป
นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน�ายสินค�าประเภทสัตว� เนื้อสัตว�  

ผัก ผลไม� หรืออาหารอันมีสภาพเป
นของสด ประกอบหรือปรุงแล�ว หรือของเสียง�าย ท้ังนี้ ไม�ว�าจะมีการจําหน�าย

สินค�าประเภทอ่ืนด�วยหรือไม�ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว�สําหรับ ให�ผู�ค�าใช�เป
นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน�าย

สินค�าประเภทดังกล�าวเป
นประจําหรือเป
นครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

 "สินค�า" หมายความว�า สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน  

"อาหาร" หมายความว�า ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ได�แก�  

(๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเข�าสู�ร�างกายไม�ว�าด�วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต�ไม�รวมถึง 

ยา วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให�โทษตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น แล�วแต�กรณี  



      -๒- 

(๒) วัตถุท่ีมุ�งหมายสําหรับใช�หรือใช�เป
นส�วนผสมการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุง

แต�งกลิ่นรส  

"อาหารสด" หมายความว�า อาหารประเภทสตัว� เนื้อสัตว� ผัก ผลไม� และของอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพเป
นของสด  

"อาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ" หมายความว�า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว�หรือเนื้อสัตว� ท่ีมีการชําแหละ 

ณ แผงจําหน�ายสินค�า  

"อาหารแปรรูป" หมายความว�า อาหารสดท่ีแปรรูป ทําให�แห�ง หรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืน ๆ รวมท้ังท่ีใช�สาร

ปรุงแต�งอาหาร  

"อาหารประเภทปรุงสําเร็จ" หมายความว�า อาหารท่ีได�ผ�านการทํา ประกอบ หรือปรุงสําเร็จพร�อมท่ีจะ

รับประทานได� รวมท้ังของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต�าง ๆ  

"สุขาภิบาลอาหาร" หมายความว�า การจัดการและควบคุมปJจจัยต�าง ๆ เพ่ือให�อาหารสะอาด ปลอดภัยจาก

เชื้อโรค และสารเคมีท่ีเป
นพิษซ่ึงเป
นอันตรายต�อสุขภาพอนามัยของผู�บริโภค เช�น อาหาร ผู�สัมผัสอาหาร สถานท่ีทํา 

ประกอบ ปรุง และจําหน�ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ� สัตว�และแมลงท่ีเป
น พาหะนําโรค  

"การล�างตลาดตามหลักสุขาภิบาล" หมายความว�า การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหน�ายสินค�า ในตลาด 

พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้าํ ตะแกรงดักมูลฝอย บ�อดักไขมัน บ�อพักน้ําาเสีย ท่ีเก็บรวบรวม หรือท่ีรองรับมูลฝอย 

ห�องส�วม ท่ีปJสสาวะ อ�างล�างมือ และบริเวณตลาด ให�สะอาดไม�มีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หยากไย� ฝุ"นละอองและคราบ

สกปรก รวมท้ังให�มีการฆ�าเชื้อ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช�ต�องไม�มี ผลกระทบต�อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด  

"สิ่งปฏิกูล" หมายความว�า อุจจาระหรือปJสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเป
นสิ่งโสโครก  

หรือมี"มูลฝอย" หมายความว�า เศษกระดาษ เศษผ�า เศษอาหาร เศษสินค�า ถุงพลาสติก ภาชนะ ท่ีใส�อาหาร เถ�า มูล

สัตว�หรือซากสัตว� รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสัตว� หรือท่ีอ่ืน  

"เจ�าพนักงานท�องถ่ิน" หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

"เจ�าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว�า เจ�าพนักงานซ่ึงได�รับการแต�งต้ังจากรัฐมนตรีว�าการ กระทรวง 

สาธารณสุขให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กลิ่นเหม็น 

ข�อ ๕ ห�ามมิให�ผู�ใดจัดต้ังตลาด เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช�เป
นตลาดภายหลังจากท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ได�ออก 

ใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล�วจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตเป
นหนังสือ จากเจ�าพนักงานท�องถ่ินด�วย  



-๓- 

ความในข�อนี้มิให�ใช�บังคับแก�กระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนท�องถ่ินหรือองค�กร ของรัฐท่ีได�จัดต้ังตลาด

ข้ึนตามอํานาจหน�าท่ี แต�ในการดําเนินกิจการตลาดจะต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับ ผู�รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห�ง

ข�อบัญญัตินี้ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด�วย และให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไข

เป
นหนังสือให�ผู�จดัต้ังตลาดตามวรรคนีป้ฏิบัติ เป
นการเฉพาะรายก็ได�  

หมวดท่ี ๒ 
ลักษณะของตลาด 

ข�อ ๖ ตลาด แบ�งออกเป
น ๒ ประเภท ดังนี้  

(๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได�แก� ตลาดท่ีมีโครงสร�างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว�  ในส�วนท่ี ๑  

(๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได�แก� ตลาดท่ีไม�มีโครงสร�างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว�  ในส�วนท่ี ๒  

ข�อ ๗ ท่ีตั้งของตลาดต�องต้ังอยู�ห�างไม�น�อยกว�า ๑๐๐ เมตร จากแหล�งท่ีก�อให�เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยง

สัตว� แหล�งโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป
นอันตรายต�อสุขภาพอนามัย เว�นแต� จะมีวิธีการปPองกัน 

ซ่ึงเจ�าพนักงานสาธารณสุขได�ให�ความเห็นชอบแล�ว  

ส�วนท่ี ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 

ข�อ ๘ ตลาดประเภทท่ี ๑ ต�องมีส�วนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสร�าง คือ อาคาร สิ่งปลูกสร�าง

สําหรับผู�ขายของ ท่ีขนถ�ายสินค�า ห�องส�วม ท่ีปJสสาวะ อ�างล�างมือ ท่ีเก็บรวบรวม หรือท่ีรองรับ มูลฝอย และท่ีจอด

ยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนนี ้
ข�อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร�างสําหรับผู�ขายของต�องมีและเป
นไปตามหลักเกณฑ�และสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้  

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว�างไม�น�อยกว�า ๔ เมตร และมีทางเข�าออกบริเวณตลาดกว�างไม�น�อยกว�า  

๔ เมตร อย�างน�อยหนึ่งทาง  

(๒) ตัวอาคารตลาดทําด�วยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง  

(๓) หลังคาสร�างด�วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต�องมีความเหมาะสม กับการระบาย 

อากาศของตลาดนั้น  

(๔) พ้ืนทําด�วยวสัดุถาวร แข็งแรง ไม�ดูดซึมน้ํา เรียบ ล�างทําความสะอาดง�าย ไม�มีน้ําขัง และไม�ลื่น  

(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว�างไม�น�อยกว�า ๒ เมตร  

(๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด�วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปPองกันสัตว� เช�น สุนัข  

มิให�เข�าไปในตลาด  

(๗) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม�มีกลิ่นเหม็นอับ  

(๘) ความเข�มของแสงสว�างในอาคารตลาดไม�น�อยกว�า ๒๐๐ ลักซ� ท้ังนี้ ต�องไม�ใช�แสง  

หรือวัสดุอ่ืนท่ีทําให�สีของสินค�าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ  



-๔- 

(๙) แผงจําหน�ายสินค�าประเภทอาหารทําด�วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ ทําความสะอาดง�าย มี

ความสูงจากพ้ืนไม�น�อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข�าออกสะดวก โดยมีท่ีนั่ง

สําหรับผู�ขายของแยกต�างหากจากแผง  

 (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท�ออย�างเพียงพอสําหรับล�างสินค�าหรือล�างมือ ท้ังนี้ ต�องวางท�อใน

ลักษณะท่ีปลอดภัย ไม�เกิดการปนเปTUอนจากน้ําโสโครก ไม�ติดหรือทับกับท�อระบายน้ําเสีย หรือสิ่งปฏิกูล โดย  

(ก) มีท่ีล�างอาหารสดอย�างน�อย ๑ จุด และในแต�ละจุดจะต�องมีกVอกน้ําไม�น�อยกว�า ๓ กVอก  

กรณีท่ีมีแผงจําหน�ายอาหารสด ต้ังแต� ๓๐ แผง ข้ึนไป ต�องจัดให�มีท่ีล�างอาหารสด ๑ จุดต�อจํานวนแผง  

จําหน�ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ�าเกิน ๑๕ แผง ให�ถือเป
น ๓๐ แผง  

(ข) มีกVอกน้ําประจําแผงจําหน�ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ และแผงจําหน�ายอาหาร  

ประเภทปรุงสําเร็จ  

      (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต�อการใช� กรณีท่ีมีแผงจําหน�ายอาหารสด  

ต้ังแต� ๕๐ แผงข้ึนไป ต�องจัดให�มีน้ําสํารองอย�างน�อย ๕ ลูกบาศก�เมตรต�อจํานวนแผงจําหน�ายอาหารสด  

ทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ�าเกิน ๕๐ แผง ให�ถือเป
น ๑๐๐ แผง  

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร  

ท้ังนี้ ให�มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ�อดักไขมันด�วย  

(๑๒) การติดต้ังระบบการปPองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร  

  ข�อ ๑๐ ต�องจัดให�มีท่ีขนถ�ายสินค�าต้ังอยู�ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ สําหรับการค�า

ในแต�ละวัน และสะดวกต�อการขนถ�ายสินค�าและการรักษาความสะอาด ขนถ�าย 

  ข�อ ๑๑ ต�องจัดให�มีห�องส�วม ท่ีปJสสาวะ และอ�างล�างมือ ตามแบบและจํานวนท่ีกําหนด ในกฎหมายว�าด�วย

การควบคุมอาคาร และเป
นไปตามหลักเกณฑ�และสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้  

(๑) ต้ังอยู�ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู�ในอาคารต�องแยกเป
นสัดส�วน โดยเฉพาะ  

(๒) สร�างด�วยวสัดุทนทาน และทําความสะอาดง�าย  

(๓) ห�องส�วมต�องมีขนาดเนื้อท่ีภายในไม�น�อยกว�า ๐.๙๐ ตารางเมตรต�อหนึ่งท่ีนั่งและต�องมี  

ความกว�างภายในไม�น�อยกว�า ๐.๙๐ เมตร ถ�าเป
นห�องอาบน้ําด�วยต�องมีเนื้อท่ีภายในไม�น�อยกว�า ๑.๕๐ เมตร  

(๔) ระยะด่ิงระหว�างพ้ืนถึงส�วนตํ่าสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอ่ืนท่ีติดกับคานหรือเพดาน  

ต�องไม�น�อยกว�า ๒.๐๐ เมตร  

(๕) ต�องมีช�องระบายอากาศไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของพ้ืนท่ีห�อง หรือมีพัดลมระบายอากาศ  

(๖) มีแสงสว�างไม�น�อยกว�า ๑๐๐ ลักซ�  
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(๗) พ้ืนห�องส�วมต�องมีความลาดเอียงไม�น�อยกว�า ๑ : ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ําท้ิงอยู�ในตําแหน�ง ตํ่าสุดของ 

พ้ืนห�อง   

 (๘) จัดให�มีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระให�เพียงพอสําหรับห�องส�วมทุกห�อง รวมท้ัง จัดให�มีการทํา

ความสะอาด  

 (๙) มีโถส�วมชนิดคอห�านสูงจากพ้ืนห�องไม�น�อยกว�า ๐.๒๐ เมตร  

 (๑๐) มีท�อระบายอุจจาระลงถังเก็บกักซ่ึงต�องมีขนาดเส�นผ�าศูนย�กลางไม�น�อยกว�า ๑๐ เซนติเมตร  

มีความลาดเอียงไม�น�อยกว�า ๑ : ๑๐ ค�าในแต�ละวัน และสะดวกต�อการขนถ�ายสินค�าและการรักษาความสะอาด  

(๑๑) มีท�อระบายกVาซขนาดเส�นผ�าศูนย�กลางไม�น�อยกว�า ๒.๕๐ เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาส�วม  

หรือสูงจนกลิน่เหม็นของกVาซไม�รบกวนผู�อ่ืน  

ข�อ ๑๒ ต�องจัดให�มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วย การควบคุม

อาคาร ต้ังอยู�นอกตัวอาคารตลาด และอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเข�าออกได�สะดวก มีการปกปAดและปPองกันไม�ให�

สัตว�เข�าไปคุ�ยเข่ีย ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ิน โดยคําแนะนําของเจ�าพนักงาน สาธารณสุขเห็นชอบว�าเหมาะสมกับตลาด

นั้น  

ข�อ ๑๓ ต�องจัดให�มีท่ีจอดยานพาหนะอย�างเหมาะสมตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด  

ส�วนท่ี ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 

ข�อ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี ๒ ต�องจัดให�มีสถานท่ีสําหรบัผู�ขายของ ห�องส�วม ท่ีปJสสาวะ  

อ�างล�างมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนนี้  

ข�อ ๑๕ สถานท่ีสําหรับผู�ขายของต�องมีและเป
นไปตามหลักเกณฑ�และสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้  

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว�างไม�น�อยกว�า ๒ เมตร  

(๒) บริเวณสําหรับผู�ขายของประเภทอาหารสดต�องจัดให�เป
นสัดส�วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ  

เป
นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม�ลื่น สามารถล�างทําความสะอาดได�ง�าย และไม�มีน�Xาขัง เช�น พ้ืนคอนกรีต  

พ้ืนท่ีปูด�วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดด�วยยางแอสฟJลต�  

(๓) แผงจําหน�ายสินค�าประเภทอาหารทําด�วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดง�าย  

มีความสูงจากพ้ืนไม�น�อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป
นแบบพับเก็บได�  

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย�างเพียงพอ และจัดให�มีท่ีล�างทําความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณ

แผงจําหน�ายอาหารสด แผงจําหน�ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ และแผงจําหน�ายอาหาร ประเภทปรุงสําเร็จ  
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(๕) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีล�าง โดยเป
นรางแบบเปAด ทําด�วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความลาดเอียง ให�

สามารถระบายน้ําได�สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก�อนระบายน้ําออกสู�ท�อระบายน้ําสาธารณะ หรือแหล�งน้ําาสาธารณะ 

และไม�ก�อให�เกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญแก�ประชาชนข�างเคียง ในกรณีจําเป
น เจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�า

พนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให�จัดให�มีบ�อดักไขมัน หรือบ�อพักน้ําเสีย ก�อนระบายน้ําออกสู�ท�อระบายน้ําาสาธารณะ

หรือแหล�งน้ําสาธารณะก็ได�  

(๖) กรณีท่ีมีโครงสร�างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ�าใบ เต็นท� ร�มหรือสิ่งอ่ืนใด ในลักษณะ

เดียวกัน ต�องอยู�ในสภาพม่ันคงถาวร 

  ข�อ ๑๖ ต�องจัดให�มีห�องส�วม ท่ีปJสสาวะ และอ�างล�างมือ เป
นไปตามหลักเกณฑ�และสุขลักษณะ ตามท่ี

กําหนดในข�อ ๑๑ (๒) - (๑๑) และต้ังอยู�ในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ เว�นแต�จะจัดให� มีส�วมเคลื่อนท่ี ส�วม

สาธารณะ ส�วมเอกชนหรือส�วมของหน�วยงานราชการท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�อยู�ในบริเวณใกล�เคียง ท้ังนี้ ให�มีระยะห�าง

จากตลาดไม�เกิน ๕๐ เมตร  

ข�อ ๑๗ ต�องจัดให�มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย�างเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอย ในแต�ละ

วัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข  

ข�อ ๑๘ เม่ือผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ได�ดําเนินกิจการต�อเนื่องกัน เป
นระยะเวลาหนึ่ง

แล�ว ถ�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินเห็นว�าตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป
น ตลาดประเภทท่ี ๑ ได� ให�เจ�า

พนักงานท�องถ่ินและผู�รับใบอนุญาตร�วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา ปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒ ให�เป
นตลาด

ประเภทท่ี ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอน ท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด   

หมวดท่ี ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

ข�อ ๑๙ การจัดวางสินค�าในตลาดแต�ละประเภทต�องจัดให�เป
นหมวดหมู�และไม�ปะปนกัน เพ่ือสะดวกในการ

ดูแลความสะอาดและปPองกันการปนเปTUอนในอาหาร  

ข�อ ๒๐ การเปAดและปAดตลาดต�องเป
นไปตามเวลาท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องอยู�ในเวลากําหนด  

ข�อ ๒๑ ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ ต�องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุง รักษาตลาด และ 

การรักษาความสะอาดและความเป
นระเบียบเรียบร�อยในตลาดให�ถูกสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้  

(๑) บํารุงรักษาโครงสร�างต�าง ๆ ของตลาด ให�อยู�ในสภาพท่ีใช�งานได�ดีตลอดเวลา เช�น ตัวอาคาร พ้ืน ฝPา

เพดาน แผงจําหน�ายสนิค�า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา อุปกรณ�ต�าง ๆ เช�น สายไฟ หลอดไฟ 

พัดลม กVอกน้ํา ท�อน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน สภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง 



-๗- 

 (๒) จัดให�มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ�อดักไขมัน 

ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิให�มีกลิ่นเหม็นเป
นประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ี

รองรับมูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๓) ดูแลห�องส�วม ท่ีปJสสาวะและอ�างล�างมือให�อยู�ในสภาพท่ีสะอาด ใช�การได�ดี และเปAดให�ใช�  

ตลอดเวลาท่ีเปAดตลาด  

(๔) จัดให�มีการล�างทําความสะอาดตลาดเป
นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน�ายอาหารสด และแผง

จําหน�ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ และมีการล�างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย�างน�อย เดือนละหนึ่งครั้ง ใน

กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต�อ เจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงาน สาธารณสุขอาจแจ�งให�มีการล�าง

ตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว�าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได�  

(๕) จัดให�มีการกําจัดสัตว�หรือแมลงท่ีเป
นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย�างน�อยเดือนละ หนึ่งครั้ง  

(๖) ดูแลแผงจําหน�ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละมิให�ปล�อยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง  

ลงสู�พ้ืนตลาด และจัดให�มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู�ทางระบายน้ําหลักของตลาด  

ข�อ ๒๒ ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ต�องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษา ตลาดและ

การรักษาความสะอาดและความเป
นระเบียบเรียบร�อยภายในตลาดให�ถูกสุขลักษณะ ดังต�อไปนี้  

(๑) จัดให�มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมท้ังกรณีท่ีมี

บ�อดักไขมัน บ�อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให�มีกลิ่นเหม็นเป
นประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับ

มูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๒) ดูแลห�องส�วม ท่ีปJสสาวะ และอ�างล�างมือ ให�อยู�ในสภาพท่ีสะอาด ใช�การได�ดี และเปAดให�ใช�  

ตลอดเวลาท่ีเปAดตลาด  

(๓) จัดให�มีการล�างทําความสะอาดตลาดเป
นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน�ายอาหารสด และแผง

จําหน�ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต�อให�ดําเนินการล�างตลาด ตามหลักการ

สุขาภิบาล ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุขแจ�งให�ปฏิบัติ  

(๔) จัดให�มีการปPองกันไม�ให�น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน�ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�  

ชําแหละลงสู�พ้ืนตลาด  

ข�อ ๒๓ เพ่ือประโยชน�ในการปPองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเป
นอันตราย หรือการระบาดของ โรคติดต�อ 

ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ต�องไม�กระทําการ และต�องควบคุมดูแลมิให�ผู�ใด

กระทําการ ดังต�อไปนี้  

(๑) จําหน�ายอาหารท่ีไม�สะอาดหรือไม�ปลอดภัยตามกฎหมายว�าด�วยอาหารในตลาด  

(๒) นําสัตว�ทุกชนิดเข�าไปในตลาด เว�นแต�สัตว�ท่ีนําไปขังไว�ในท่ีขังสัตว�เพ่ือจําหน�าย  

 

 



-๘- 

(๓) ฆ�าหรือชําแหละสตัว�ใหญ� เช�น โค กระบือ แพะ แกะหรอืสุกร ในตลาด รวมท้ังฆ�า  
หรือชําแหละสัตว�ปZกในกรณี 

(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให�สถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เป
นเหตุรําคาญ  

เกิดมลพิษท่ีเป
นอันตราย หรือเป
นท่ีเพาะพันธุ�สัตว�หรือแมลงท่ีเป
นพาหะนําโรค  

(๕) ถ�ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไว�สําหรับรองรับมูลฝอย  

หรือสิ่งปฏิกูล  

(๖) ทําให�น้ําใช�ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป
นเหตุให�เป
นหรืออาจเป
นอันตรายต�อสุขภาพ  

(๗) ก�อหรือจุดไฟไว�ในลักษณะซ่ึงอาจเป
นท่ีเดือดร�อนหรือเกิดอันตรายแก�ผู�อ่ืน  

(๘) ใช�ตลาดเป
นท่ีพักอาศัยหรือเป
นท่ีพักค�างคืน  

(๙) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจก�อให�เกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเป
นอันตราย หรือการระบาดของ  
โรคติดต�อ เช�น เสยีงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรอืมีกลิ่นเหม็น  

  หมวดท่ี ๔ 

ผู�ขายและผู�ช�วยขายของในตลาด  

ข�อ ๒๔ ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องปฏิบัติและให�ความร�วมมือกับผู�รับใบอนุญาต  

ให�จัดต้ังตลาด เจ�าพนักงานท�องถ่ิน และเจ�าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต�อไปนี้  

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ�ในการรักษาความสะอาดของตลาด  

(๒) การจัดหมวดหมู�สินค�า  

(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน�ายสินค�าของตน  

(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม  

(๕) การล�างตลาด  

(๖) การเข�ารับการฝ[กอบรมด�านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ�ท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ิน กําหนด 

โดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข  

(๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข  

ข�อ ๒๕ ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องปฏิบัติเก่ียวกับสินค�าและแผงจําหน�ายสินค�า ดังต�อไปนี้  

(๑) ให�วางสินค�าบนแผงจําหน�ายสินค�าหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยห�ามวางสินค�าล้ําาแผง จําหน�ายสินค�าหรือ

ขอบเขตท่ีกําหนด และห�ามวางสินค�าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส�งผลกระทบต�อ ระบบการระบายอากาศ และแสง

สว�าง ท้ังนี้ ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ เจ�าพนักงานสาธารณสุข  

(๒) ห�ามวางสินค�าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค�าประเภทอาหาร  

ท่ีเกิดการระบาดของโรคไข�หวัดใหญ�ท่ีติดต�อมาจากสัตว�ในเขตท�องท่ีนั้น  



-๙- 

(๓) ให�วางสินค�าประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะอุปกรณ�ในขอบเขตท่ีกําหนด โดยสูงจาก  

พ้ืนตลาดไม�น�อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร  

(๔) ห�ามเก็บสินค�าประเภทอาหารไว�ใต�แผงจําหน�ายสินค�า เว�นแต�อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปAดสนิท ตาม

กฎหมายว�าด�วยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปPองกันการเน�าเสียและปกปAดมิดชิด ท้ังนี้ ต�องมีการรักษาความสะอาดและ

ปPองกันสัตว�หรือแมลงท่ีเป
นพาหะนําโรค  

(๕) ไม�ใช�แสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําให�ผู�บริโภคมองเห็นอาหารต�างไปจากสภาพท่ีเป
นจริง  

(๖) ห�ามต�อเติมแผงจําหน�ายสินค�า เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของ 

เจ�าพนักงานสาธารณสุข  

ข�อ ๒๖ ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องมีสุขอนามัยส�วนบุคคล ดังต�อไปนี้  

(๑) มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง ไม�เป
นโรคติดต�อ ไม�เป
นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม�เป
น  

พาหะนําโรคติดต�อ เช�น อหิวาตกโรค ไข�รากสาดน�อย บิด ไข�สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน

ระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป
นท่ีรังเกียจแก�สังคม โรคผิวหนังท่ีน�ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข�หวัด

ใหญ�รวมถึงไข�หวัดใหญ�ท่ีติดต�อมาจากสัตว� และโรคตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงาน

สาธารณสุข  

(๒) ในระหว�างขายสินค�าต�องแต�งกายสุภาพ สะอาด เรียบร�อย หรือตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ิน กําหนดโดย

คําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข  

(๓) ในระหว�างขายสินค�าประเภทอาหารต�องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส�วนบุคคล เช�น ไม�ไอ หรือจามรด

อาหาร ไม�ใช�มือหยิบจับอาหารท่ีพร�อมรับประทานโดยตรง ล�างมือให�สะอาดก�อนหยิบ หรือจับอาหาร ไม�สูบบุหรี่หรือ

ด่ืมสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข  

ข�อ ๒๗ ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องปฏิบัติให�ถูกสุขลักษณะในการจําหน�าย ทํา ประกอบ 

ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช�และของใช�ต�างๆ ดังต�อไปนี้  

(๑) อาหารท่ีขายต�องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยอาหาร  

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว� เนื้อสัตว� และอาหารทะเล ต�องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม�เกิน ๕ องศาเซลเซียส ใน 

ตู�เย็นหรือแช�น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ  
(๓) การจําหน�ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต�องใช�เครื่องใช� ภาชนะท่ีสะอาด และต�องมีอุปกรณ�  

ปกปAดอาหารเพ่ือปPองกันการปนเปTUอน และรักษาอุปกรณ�ปกปAดอาหารนั้นให�สะอาดและใช�การได�ดีอยู�เสมอ  

 

 

 



-๑๐- 

 (๔) ในกรณีท่ีเป
นแผงจําหน�ายอาหาร ซ่ึงมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต�องจัดสถานท่ี  

ไว�ให�เป
นสัดส�วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช� และภาชนะอุปกรณ�ท่ีใช� เช�น เขียง เครื่องขูดมะพร�าว จาน ชาม ช�อนและส�อม 

ตะเกียบ และแก�วน้ํา ต�องสะอาดและปลอดภัย มีการล�างทําความสะอาดและจัดเก็บ ท่ีถูกต�อง  

ข�อ ๒๘ ผู�ใดประสงค�จะจัดต้ังตลาด ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว�ท�ายข�อบัญญัตินี้  

ต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน พร�อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต�อไปนี้  

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

(๓) แผนผัง แบบก�อสร�าง และรายการปลูกสร�างของตลาด  

(๔) อ่ืน ๆ ตามท่ีองค�การบรหิารส�วนตําบลอิปุ"มประกาศกําหนด  

ข�อ ๒๙ ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� และเง่ือนไข ตามหมวด ๒ ว�าด�วยลักษณะของ 

ตลาด แห�งข�อบัญญัตินี้  

ข�อ ๓๐ เม่ือได�รับคําขอรับใบอนุญาตตามข�อ ๒๘ หรือคําขอต�ออายุใบอนุญาต ตามข�อ ๓๒ ให�เจ�า

พนักงานท�องถ่ินตรวจความถูกต�องและความสมบูรณ�ของคําขอ ถ�าปรากฏว�าคําขอดังกล�าวไม�ถูกต�อง หรือไม�สมบูรณ�

ตามหลักเกณฑ� วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในข�อบัญญัตินี้ ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ิน รวบรวมความไม�ถูกต�องหรือ

ความไม�สมบูรณ�นั้นท้ังหมด และแจ�งให�ผู�ขออนุญาตแก�ไขให�ถูกต�อง และสมบูรณ�ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป
นท่ี

จะต�องส�งคืนคําขอแก�ผู�ขออนุญาต ก็ให�ส�งคืนคําขอ พร�อมท้ังแจ�งความไม�ถูกต�องหรือความไม�สมบูรณ�ให�ทราบภายใน

สิบห�าวัน นับแต�วันได�รับคําขอ  

เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผล ให�ผู�ขออนุญาต

ทราบภายในสามสิบวัน นับแต�วันได�รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต�องหรือครบถ�วนตามท่ี กําหนดในข�อบัญญัตินี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป
นท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได� ภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกินสองครั้ง ครั้งละไม�เกินสิบห�าวัน แต�ต�องมีหนังสือแจ�งการ

ขยายเวลาและเหตุจาํเป
นแต�ละครั้งให�ผู�ขออนุญาตทราบก�อนสิน้กําหนดเวลา ตามวรรคสองหรือตามท่ีได�ขยายเวลาไว�

แล�วนั้น แล�วแต�กรณี  

ข�อ ๓๑ ผู�ได�รับการอนุญาตต�องมารับใบอนุญาตภายในสิบห�าวัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือ แจ�งการอนุญาต

จากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หากไม�มารับภายในกําหนดเวลาดังกล�าวโดยไม�มีเหตุอันสมควรให�ถือว�าสละสิทธิ์  

 

 



-๑๑- 

ข�อ ๓๒ ใบอนุญาตให�มีอายุหนึ่งปZนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให�ใช�ได�เพียงในเขตอํานาจ  

ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"มเท�านั้น  

การขอต�ออายุใบอนุญาตจะต�องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคําขอพร�อมกับ  

เสียค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต  

การขอต�ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตให�เป
นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ  

และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ตามข�อ ๒๘ และข�อ ๒๙ ด�วย  

ข�อ ๓๓ ให�ใช�แบบฟอร�มต�าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว�ท�ายข�อบัญญัตินี้  

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ให�ใช�แบบ ตล. ๑  

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ให�ใช�แบบ ตล. ๒  

(๓) หนังสือแจ�งผลการอนุญาตให�ใช�แบบ ตล. ๓  

(๔) หนังสือแจ�งเหตุผลท่ีจะไม�อนุญาต ให�ใช�แบบ ตล. ๔  

(๕) หนังสือแจ�งคําสั่งการไม�อนุญาต ให�ใช�แบบ ตล. ๕  

(๖) คําขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ให�ใช�แบบ ตล. ๖  

(๗) คําขออนุญาตดําเนินการต�าง ๆ ให�ใช�แบบ ตล. ๗  

ข�อ ๓๔ ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องเสียค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว� ท�ายข�อบัญญัตินี้ 

ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป
นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก�อนใบอนุญาต สิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเป
น

การขอต�ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ�ามิได�เสียค�าธรรมเนียม ภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ชําระ

ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ เว�นแต� ผู�ได�รับใบอนุญาตจะได�บอกเลิกการดําเนิน

กิจการนั้นก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมครั้งต�อไป  

ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีต�องเสียค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค�างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า สองครั้ง ให�

เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว�จนกว�าจะได�เสียค�าธรรมเนียม  

และค�าปรับจนครบจํานวน  

ข�อ ๓๕ บรรดาค�าธรรมเนียมและค�าปรับตามข�อบัญญัตินี้ ให�เป
นรายได�ขององค�การบริหาร  

ส�วนตําบลอิปุ"ม  

ข�อ ๓๖ ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องแสดงใบอนุญาตไว�โดยเปAดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ี  

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

ข�อ ๓๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสญูหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาต ยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวัน นับแต�วันท่ีได�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนด

ไว�ท�ายข�อบัญญัตินี้  

 

 



-๑๒- 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�เป
นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ  

และเง่ือนไข ดังต�อไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให�ผู�ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ�งความต�อพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเท�าท่ีเหลืออยู� มาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย  

ข�อ ๓๘ การออกใบแทนใบอนุญาต ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ิน ดําเนินการตามหลักเกณฑ� วธิีการ และเง่ือนไข 

ดังนี้  

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให�ใช�แบบ ตล. ๒ โดยประทับตราสีแดง คําว�า "ใบแทน" กํากับไว�ด�วย และ

ให�มีวัน เดือน ปZ ท่ีออกใบแทน พร�อมท้ังลงลายมือชื่อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากเจ�าพนักงาน

ท�องถ่ิน ในใบแทนและต�นข้ัวใบแทน  

(๒) ให�ใช�ใบแทนใบอนุญาตได� เท�ากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม  

(๓) บันทึกด�านหลังต�นข้ัวใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญของ 

ใบอนุญาตเดิมแล�วแต�กรณี และลงเล�มท่ี เลขท่ี ปZ ของใบแทน  

ข�อ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามบทแห�งพระราชบัญญัติ การ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข�อบัญญัตินี้ หรือ

เง่ือนไขท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี ได�รับใบอนุญาตตามข�อบัญญัตินี้ 

เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�ภายในเวลาท่ี เห็นสมควรแต�ต�องไม�เกินสิบห�าวัน  

ข�อ ๔๐ เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาต  

(๑) ถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตต้ังแต�สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตอีก  

(๒) ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๓) ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามบทแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ี

ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข�อบังคับนี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว� ในใบอนุญาตในเรื่องท่ี

กําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได�รับใบอนุญาตตามข�อบัญญัตินี้ และการไม�ปฏบัิติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�อง

นั้นก�อให�เกิดอันตรายอย�างร�ายแรงต�อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต�อสภาวะความเป
นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการ

ดํารงชีพของประชาชน  

 

 

 

 

 



-๑๓- 

ข�อ ๔๑ คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให�ทําเป
นหนังสือแจ�งให�ผู�รับ ใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีท่ีไม�พบผู�รับใบอนุญาต หรือผู�รับใบอนุญาตไม�ยอมรับคําสั่งดังกล�าว ให�ส�งคําสั่ง โดยทางไปรษณีย�ตอบรับ หรือ

ให�ปAดคําสั่งนั้นไว�ในท่ีเปAดเผยเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน ของผู�รับใบอนุญาต และให�ถือว�าผู�รับ

ใบอนุญาตนั้นได�รับทราบคําสั่งแล�วต้ังแต�เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปAดคําสั่ง แล�วแต�กรณี 

ข�อ ๔๒ ผู�ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไม�ได�จนกว�าจะพ�นกําหนดหนึ่งปZ นับแต�วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข�อ ๔๓ ผู�ใดฝ"าฝTนหรือไม�ปฏิบัติตามข�อบัญญัตินี้ต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ในบทกําหนดโทษ  

แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ข�อ ๔๔ ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"มเป
นผู�รักษาการให�เป
นตามข�อบัญญัตินี้  และให�มีอํานาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป
นไปตามข�อบัญญัตินี้  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(นางบุญเรียง   สภุาษิ)  

        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

 

 

 

 

 

 

 
 

                 เห็นชอบ 

 

     (                                      )  

            นายอําเภอด�านซ�าย



 บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมต�อท�าย ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

อัตราค�าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ต�อป:)  
 
 

๑. ตลาดประเภทท่ี ๑  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท  

๒. ตลาดประเภทท่ี ๒  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท  

๓. การต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให�เป?นไปตามอัตราในข�อ ๑. หรือ ๒. แล�วแต�กรณี  



 
 
 
 
 
คําขอเลขท่ี ............................/...................... 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
แบบ ตล. ๑  
 
 
 
 
 

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

ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ.................ปZ สัญชาติ............... อยู�บ�านเลขท่ี..................................หมู�ท่ี................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน...................................... ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................... หมายเลขโทรศัพท�............................. โทรสาร..................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
( ) ตลาดประเภทท่ี ๑ (ตลาดท่ีมีโครงสร�างอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.......................................  

ตารางเมตร  
( ) ตลาดประเภทท่ี ๒ (ตลาดท่ีไม�มีโครงสร�างอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................  

ตารางเมตร  
 

ต้ังอยู� ณ เลขท่ี..............หมู�ท่ี...............ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... ตําบลอิปุ"ม  อําเภอด�านซ�าย  จังหวัดเลย   โทรศัพท�
.....................................โทรสาร.......................................  
ต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานและเอกสารมาด�วย ดังนีคื้อ  
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู�ขอรับใบอนุญาต  
๒. สําเนาทะเบียนบ�าน ของผู�ขอรับใบอนุญาต  
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด  
๔. แผนผัง แบบก�อสร�าง และรายการปลูกสร�างของตลาด  
๕. ใบเสร็จรบัเงินค�าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 
 

(ต�อด�านหลัง)  



(ด�านหลงัคําขอรับใบอนุญาต)  

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ข�อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เป
นความจริงทุกประการ  
(ลงชื่อ)...............................................................................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต  

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

ส�วนของเจ�าหน�าท่ี  
 
เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี............................เดือน......................................................................พ.ศ. ...........................  
ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน  ครบ  

ไม�ครบ
๑)........................................................
๒)........................................................... 
๓).............................................................. 
 

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

ตําแหน�ง.................................................................................................................... 



ความเห็นของเจ�าพนักงานสาธารณสุข  

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้  

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

( ) เห็นควรไม�อนุญาต เพราะ  

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

(ลงชื่อ)..........................................................................................................เจ�าพนักงานสาธารณสุข  
   (.........................................................................................................................................................................................)  

     ตําแหน�ง................................................................................................................................  
วันท่ี......................../.................................................../.............................. 

ความเห็นของปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี ้ 

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

( ) เห็นควรไม�อนุญาต เพราะ  

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

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

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  
วันท่ี......................../.................................................../.............................. 

คําส่ังของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  

 ( ) อนุญาตให�ประกอบกิจการได� 
 ( ) ไม�อนุญาตให�ประกอบกิจการ  
 
 

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

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

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  
       วันท่ี......................../.................................................../.............................. 



แบบ ตล. ๒  

        ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  

เล�มท่ี.............เลขท่ี............................/................................. 
 

อนุญาตให�นาย/นาง/นางสาว...................................................................... อายุ..............ปZ สัญชาติ.............. อยู�บ�านเลขท่ี............ หมู�ท่ี............ ตรอก/ซอย.............................  
ถนน........................ ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................โทรศัพท�..................................โทรสาร................................  

ข�อ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี........โดยใช�ชื่อตลาดว�า................................................................... ต้ังอยู�เลขท่ี....................หมู�ท่ี..............ตรอก/ซอย
....................................ถนน......................................ตําบลอิปุ"ม อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย โทร......................................โทรสาร.........................  
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.............. ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด............แผง  
ท้ังนี้ได�เสียค�าธรรมเนียมใบอนุญาต....................บาท (.................................................) ใบเสรจ็รับเงินเล�มท่ี............... เลขท่ี....................... ลงวันท่ี........... เดือน.............................  
พ.ศ. ..................  

ข�อ ๒ ผู�ได�รับอนุญาตต�องปฏิบัติตามเง่ือนไข ต�อไปนี้  
๒.๑ ต�องปฏิบัติตามข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม ว�าด�วยตลาด พ.ศ. .............. 
๒.๒ .................................................................................................. ๒.๓ ..................................................................................................  

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให�ใช�ได�ถึงวันท่ี...................... เดือน...................................................พ.ศ. ........................  
ออกให� ณ วันท่ี........................... เดือน...................................................................พ.ศ. .......................   
 
 
 
 

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

      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม   
 
 
 
 

คําเตือน ๑) ต�องแสดงใบอนุญาตนี้ไว�ในท่ีเปAดเผย ณ สถานท่ีท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการ  
            ๒) ต�องต�ออายุใบอนุญาตก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต�องชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๒๐  



แบบ ตล. ๓  

หนังสือแจ�งผลการอนุญาต  

 ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐  

คําสั่งท่ี................/...............  
 

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

เรื่อง คําสั่งอนุญาตให�ประกอบกิจการตลาด 
เรียน ................................................................................................................  
อ�างถึง แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี....../.........ลงวันท่ี........เดือน...........................................พ.ศ. ................  
 

ตามคําขอฯ ท่ีอ�างถึง ท�านได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทท่ี................................. ชื่อตลาด 
...............................................................................ซ่ึงจะจัดต้ังอยู� บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี...................... ถนน........................................ ตําบลอิปุ"ม อําเภอด�านซ�าย จังหวดัเลย นัน้  

บัดนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม โดยเจ�าพนักงานสาธารณสุขได�ตรวจสอบสุขลักษณะของ สถาน
ประกอบการตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายการสาธารณสุขแล�ว เห็นสมควรอนุญาตให�ท�านประกอบกิจการตลาด ดังกล�าวได� 
ท้ังนี้ ท�านต�องควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของท�าน ให�อยู�ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ� และข�อกําหนดใน
กฎกระทรวงว�าด�วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือข�อบัญญัติขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม ตลอดระยะเวลาท่ีได�รับ ใบอนุญาต การฝ"าฝTนข�อกําหนดใน
กฎกระทรวงฯ อาจได�รับโทษปรับไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ตามมาตรา ๖๘) และการฝ"าฝTนข�อบัญญัติขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลอิปุ"ม อาจได�รับโทษจําคุกไม�เกิน ๖ เดือน หรือปรับ ไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ หรือปรับไม�เกิน 
๕,๐๐๐ บาท แล�วแต�กรณี (มาตรา ๗๓)  

ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม จึงขอให�ท�านมารับใบอนุญาตและเสียค�าธรรมเนียม  
ใบอนุญาต ตามอัตราท่ีกําหนดไว�ในข�อบัญญัติขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม ภายใน...........วัน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต�อไปด�วย  
 

ขอแสดงความนบัถือ  

ลงชื่อ...................................................................................................................  

(................................................................................................................................................)  
    นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  



แบบ ตล. ๔  

หนังสือแจ�งเหตุผลท่ีจะไม�อนุญาต  

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐  
คําสั่งท่ี............/.................  
 

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

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  
เรียน ............................................  
อ�างถึง แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี....../.........ลงวันท่ี........เดือน..................................................พ.ศ. ................  
 

ตามคําขอฯท่ีอ�างถึง ท�านได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ชื่อตลาด....................................... ซ่ึงจะจัดต้ังอยู�
บ�านเลขท่ี............................................................................................................................ถนน........................................... ตําบลอิปุ"ม อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย นั้น  

บัดนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม โดยเจ�าพนักงานสาธารณสุขได�ตรวจสอบสุขลักษณะของ  
สถานประกอบการ ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายการสาธารณสุขแล�ว เห็นว�าไม�สมควรอนุญาต ท้ังนี้โดยมีเหตุผล ดังนี้  

(๑).................................................................................................................................... (๒).................................................................................................................................... (๓)....................................................................................................................................  
ดังนั้น หากท�านเห็นว�าเหตุผลข�างต�นไม�ถูกต�องหรือมีข�อโต�แย�งใด ๆ ขอให�ท�านแจ�งความเห็นพร�อม  

เอกสารหลักฐานท่ีเป
นประโยชน� หรือสนับสนุนความเห็นของท�านมายัง องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  
ภายใน...........วนั นบัแต�วันท่ีได�รบัหนังสือฉบับนี ้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต�อไปด�วย  
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

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

       นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  



แบบ ตล. ๕  

หนังสือแจ�งคําส่ังการไม�อนุญาต  

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐  
คําสั่งท่ี......../.................  
 

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

เรื่อง คําสั่งไม�อนุญาตให�ประกอบกิจการตลาด 
เรียน .............................................................  
อ�างถึง  (๑)  แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี........./............. ลงวันท่ี.......................เดือน.................................พ.ศ. ...........  

(๒)  หนังสือความเห็นโต�แย�งของผู�ยื่นคําขอฯ  ลงวันท่ี..........เดือน..............................................พ.ศ. ............  
 
ตามคําขอฯ ท่ีอ�างถึง (๑) ท�านได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ชื่อตลาด........................... ซ่ึงจะจัดต้ังอยู�

บ�านเลขท่ี................ถนน....................................ตําบลอิปุ"ม อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย นั้น  
บัดนี้องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม โดยเจ�าพนักงานท�องถ่ินได�ตรวจสอบสุขลักษณะของ สถานประกอบการ 

ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายการสาธารณสุข ประกอบกับความเห็นท่ีท�านได�แจ�งตามหนังสือ  
ท่ีอ�างถึง (๒) แล�วเห็นว�าไม�สมควรอนุญาตให�ท�านประกอบกิจการตลาดดังกล�าว โดยมีเหตุผล ดังนี้  

(๑)................................................................................................................................................ (๒)................................................................................................................................................ (๓)................................................................................................................................................  
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ ประกอบมาตรา ๕๖ เจ�าพนักงานท�องถ่ินจึงมีคําสั่ง  

ไม�อนุญาตให�ท�านประกอบกิจการตลาดชื่อ.................................................................... ณ สถานท่ีท่ีระบุไว�ข�างต�น  
อนึ่ง หากท�านไม�พอใจคําสั่งหรือเห็นว�าไม�ได�รับความเป
นธรรม ท�านมีสิทธิ์อุทธรณ�คําสั่งของเจ�าพนักงาน 

ท�องถ่ิน ต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู�ว�าราชการจังหวัดได� ภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันท่ีได�รับทราบ  
คําสั่งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต�อไปด�วย  
 

ขอแสดงความนบัถือ  

ลงชื่อ...........................................................................................................................................  

( .....................................................................................................................................................................................)  
    นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  



แบบ ตล. ๖  
คําขอต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
 
 

คําขอเลขท่ี.........../..........  

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

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

ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว............................................................. อายุ..................ปZ สัญชาติ...................... อยู�บ�านเลขท่ี...............หมู�ท่ี................ตรอก/ซอย................................................. 
ถนน................................................... ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวดั........................................ โทรศัพท�............................... โทรสาร ..............................................  

 
ขอยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี............. ต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม โดยใช�ชื่อตลาดว�า 

............................................................................................................................................................ ต้ังอยู� ณ เลขท่ี.................. หมู�ท่ี............ตรอก/ซอย...................................................... ถนน....................................... ตําบลอิปุ"ม  
อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย โทรศัพท�................................ โทรสาร..................................  
 

พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารและหลักฐานต�าง ๆ มาด�วยแล�ว คือ  
๑. ใบอนุญาตเดิม  
๒. ใบเสร็จรบัเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๓.......................................................................  
 
ขอรับรองว�า ข�อความในใบคําขอนี้ เป
นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................................................ผู�ขอต�ออายุใบอนุญาต  
(.....................................................................................................................................................................................................)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(ด�านหลงัคําขอต�อใบอนุญาต)  



 
 
ส�วนของเจ�าหน�าท่ี  
 
เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน  ครบ  

ไม�ครบ คือ  
๑).............................................................. ๒).............................................................. ๓)..............................................................  

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

(............................................................................................................................................................................)  
ตําแหน�ง.........................................................................................................................................  
 

ความเห็นของปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้  

  

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

( ) เห็นควรไม�อนุญาต เพราะ  

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

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

(........................................................................................................................................................................................)  
     ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

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

คําส่ังของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  
( ) อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตได�  

( ) ไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาต  
 
 

 

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

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ"ม  

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


