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  เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกำกับดูแลตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดออกกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดเพ่ือ
คุมครองสุขภาพและอนามัยของประชาชนใหไดบริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัยโดยกำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ ตลอดจนกำหนด
มาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและวิธีดำเนินการเพื่อตรวจสอบ 
ควบคุม หรือกำกับดูแล และแกไขสิ่งท่ีมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน สำหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคการ
บริหารสวนตำบล โดยใหคำนึงถึงสภาพของทองถ่ิน สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพแวดลอม 
โดยอาจใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเปนตราขอบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2564 

 
  โดยทีเ่ปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก  วาดวยตลาด   
อาศยัอำนาจตามความในมาตร  ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ
มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 องคการบรหิารสวนตำบลโคกนาโก  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตำบลโคกนาโก และนายอำเภอปาติ้ว จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564” 
 ขอ 2 ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใด ในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัติน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
 ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหลูกคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจำหนายสินคา
ประเภทสัตว เน้ือสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย 
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจำหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสำหรับให
ผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจำหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจำหรือเปนครั้งคราวหรือตามที่กำหนด 
  “สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
  “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เน้ือสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ
เปนของสด 
  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวที่
มีการชำแหละ ณ แผงจำหนายสินคา 
  “อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพ่ืออาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัส
อาหาร สถานที่ทำ ประกอบ ปรุง และจำหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปนพาหนะนำโรค 
  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทำความสะอาดตัวอาคาร แผง
จำหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ำเสีย ท่ีเก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย หยากไย ฝุนละอองหรอืคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบ
น้ำเสียของตลาด 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
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 ขอ 5 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
  การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ีบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน 
  ความในขอนี้มิใหใชบังคับแก  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคกรของ
รัฐที่ไดจัดต้ังตลาดขึ้นตามอำนาจหนาที่  แตในการดำเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอ่ืนแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย  และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคน้ี  ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได   
 ขอ ๖ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท  ดังนี้ 
  (1)  ตลาดประเภทท่ี  1  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไวใน
ขอที่ ๘ ถึง ขอที่ ๑๓ 
  (2)  ตลาดประเภทท่ี  2  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว
ใน  ขอท่ี ๑๔ ถึง ขอที่ ๑๘ 
 ขอ ๗ ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  เวนแตจะมี
วิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
 ขอ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง
สำหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามที่กำหนดไวในสวนนี้ 
 ขอ ๙ อาคารสิ่งปลูกสรางสำหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไม
นอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหน่ึงทาง 
  (๒) ตัวอาคารตลาดทำดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
  (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงหลังคาตองมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้น 
  (๔) พื้นทำดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ำ เรียบ ลางทำความสะอาดงาย ไมมีน้ำขังและไม
ลื่น 
  (๕) ทางเดินภายในตัวอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
  (๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทำดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข  
มิใหเขาไปในตลาด 
  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
  (๘) ความเขมของแสงสวางในตัวอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ 
  (๙) แผงจำหนายสินคาประเภทอาหารทำดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทำความ
สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสำหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 
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  (๑๐) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสำหรับลางสินคาหรือลางมือ ทั้งนี้ 
ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ำโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ำเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย 
   (๑) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ำไมนอยกวา ๓ 
กอก กรณีที่มีแผงจำหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผง ขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด ๑ จุด ตอจำนวนแผง
จำหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาไมเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง 
   (๒) มีกอกน้ำประจำแผงจำหนายอาหารประเภทเน้ือสัตวชำแหละ และแผงจำหนาย
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ 
   (๓) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจำหนาย
อาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ำสำรองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจำนวนแผงจำหนายอาหาร
สดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง 
  (๑๑) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 
  (๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคภีัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจำกัดเรื่องพื้นที่ ซึ่งไม
อาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบรเิวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กำหนดได 
 
 ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอสำหรับการ
ขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจำกัดเรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัด
ใหมีที่ขนถายสินคาตามท่ีกำหนดได 
 ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู ท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตองแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจำหนายอาหารโดยตรง 
 ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนที่ท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและปองกัน
ไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวา
เหมาะสมกับตลาดนั้น 
 ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 
 ขอ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สำหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และ
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดไวในสวนนี้ 
 ขอ ๑๕ สถานท่ีสำหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
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  (๒) บริเวณสำหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถทำความสะอาดไดงาย และไมมีน้ำขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปู
ดวยคอนกรีตสำเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 
  (๓) แผงจำหนายสินคาประเภทอาหารทำดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทำความสะอาดงาย มี
ความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 
  (๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทำความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจำหนายอาหารสด แผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อชำแหละ และแผงจำหนายอาหาร
ประเภทปรุงสำเร็จ 
  (๕) ทางระบายน้ำจากจุดท่ีมีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทำดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ำไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ำออกสูทอระบายน้ำสาธารณะหรือแหลง
น้ำสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจำเปนเจาพนักงานทองถ่ิน
โดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักน้ำเสีย กอนระบายน้ำ
ออกสูทอระบายน้ำสาธารณะหรือแหลงน้ำสาธารณะก็ได 
  (๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่งคงแข็งแรง 
 ขอ ๑๖ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจำนวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะที่
เจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของเวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมของเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการท่ีไดรับ
อนุญาตใหใชอยูบริเวณใกลเคยีง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร  
 ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ ๑๘ เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดำเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่ง
แลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ได ให
เจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให
เปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 
 ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปนกัน เพื่อสะดวกใน
การดแูลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 
 ขอ ๒๐ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 
 ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบำรุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) บำรุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัว
อาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจำหนายสินคา ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณตางๆ เชน 
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ำ ทอน้ำประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 
  (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บอดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรอืที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
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  (๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด 
  (๔) จัดใหมีการลางทำความสะอาดตลาดเปนประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหนายอาหารสด
และแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือน
ละหนึ่งครั้ง ในกรณี ท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 
  (๕) จัดใหมีการกำจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 
  (๖) ดูแลแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละมิใหปลอยน้ำหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสูพ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ำ 
 ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบำรุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมท้ังกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ำเสีย และทางระบายน้ำ มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรอืที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๒) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดให
ใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 
  (๓) จัดใหมีการลางทำความสะอาดตลาดเปนประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหนายอาหารสด
และแผงจำหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดำเนินการลางตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสขุแจงใหปฏิบัติ 
  (๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหนายอาหารประเภทเน้ือสัตว
ชำแหละลงสูพื้นตลาด 
 ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรำคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ตองไมกระทำการและตองควบคุมดูแลมิใหผูใด
กระทำการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จำหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
  (๒) นำสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นำไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจำหนาย 
  (๓) ฆาหรือชำแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆาหรือ
ชำแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 
  (๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทำใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุ
รำคาญ เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหนะนำโรค 
  (๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสำหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 
  (๖) ทำใหน้ำใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 
  (๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคนื 
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  (๙) การกระทำอ่ืนใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรอืมีกลิ่นเหม็น 
 ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
ตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 
  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหนายสินคาของตน 
  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
  (๕) การลางตลาด 
  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 
 ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจำหนายสินคา
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหวางสินคาบนแผงจำหนายสินคาหรือขอบเขตที่กำหนด โดยหามวางสินคาล้ำแผง
จำหนายสินคาหรือขอบเขตที่กำหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการ
ระบายอากาศและแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 
  (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กำหนด โดยสูง
จากพ้ืนตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร 
  (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจำหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมีการรักษา
ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหนะนำโรค 
  (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทำใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 
  (๖) หามตอเติมแผงจำหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดย
คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรงัเกียจ หรือไมเปนพาหนะ
นำโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของ
เจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ
หรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับ 
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อาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้  ตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 
 ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจำหนาย ทำประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้ 
  (๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร 
  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เน้ือสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
  (๓) การจำหนายอาหารประเภทปรุงสำเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยู
เสมอ 
  (๔) ในกรณีท่ีเปนแผงจำหนายอาหาร ซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไว
ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
  (๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ซอน 
และสอม ตะเกียบ และแกวน้ำ ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง 
 ขอ ๒๘ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 
  (๒) สำเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต 
  (๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 
  (๔) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด 
  (๕) รูปถาย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รปู 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตออายุใบอนุญาต 
  (๗) ใบมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบและผูรบัมอบอำนาจ 
 ขอ ๒๙ เมื่อไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
ความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  

กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการ หาก
ไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กำหนดใน
ขอบัญญัติน้ี 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตได
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสรจ็ ใหแจงเปน 
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หนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง 
 ขอ ๓๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 
 ขอ ๓๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอำนาจของ
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเทานั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได ย่ืนคำขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
 ขอ ๓๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
สำหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกำหนด ใหชำระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจำนวนคาธรรมเนียมท่ีคางชำระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจำนวน 
 ขอ ๓๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตำบล
โคกนาโก 
 ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ขอ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไวทายขอบัญญัติน้ี 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนกังานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต
นำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 ขอ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติน้ี เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
 ขอ ๓๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 





บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที่ รายการ อัตราคาธรรมเนยีม 
(บาท/ป) 

๑ คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
   ๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ 
   ๑.๒ ตลาดประเภทที่ ๒ 
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แบบคำขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 

 
                                                                                   เขียนที่................................................... 

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

 

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

โดย.....................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................

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

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

 ๒. พรอมคำขอรับใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

            สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ระบุ......................... 

            สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก...................................................................... 

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

            หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

            ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)  

            สำเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

            หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

            เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

คําขอเลขท.ี......./.............. 

      (เจา้หน้าทกีรอก) 



 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี ....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

 

 

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

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



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

แบบคำขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 

 
                                                                                   เขียนที่.................................................... 

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

 

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

โดย.....................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................

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

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

 ๒. พรอมคำขอตออายุใบอนุญาตนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

            สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ระบุ......................... 

            สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก...................................................................... 

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

            หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

            ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)  

            สำเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

            หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

            เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

คําขอเลขท.ี......./.............. 

      (เจา้หน้าทกีรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคำขอตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคำขอตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี ....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

 

 

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

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

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



 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 

เลมที่........เลขที่.........../..............  

 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..............................................................................สัญชาติ............... 

อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตำบล..............................อำเภอ................................จังหวดั................................ 

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

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

ตั้งอยูเลขที่...........หมูที่........ตำบล....................................อำเภอ..............................จังหวดั................................ 

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

 เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (............................................................................) ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลมที่.............เลขท่ี.................ลงวันท่ี.................................................. 

 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตำบลโคกนาโก เร่ือง ตลาด พ.ศ. .... 
 (๓) หากปรากฏในภายหลงัวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

  (๔.๑) ....................................................................................................................................... 

  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเมื่อวันท่ี................เดือน........................................ พ.ศ. ........................... 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสุดอายุวันที่.................เดือน........................................ พ.ศ. ........................... 

 

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

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

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

เจาพนักงาทองถ่ิน 

คำเตือน (๑)ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

              ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรบัไมเกิน ๕๐๐ บาท 

          (๒)หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ 

                                                                                                                 (มีตอดานหลัง) 



                                                                    

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 

                                                                                 

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

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

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

อยูบานเลขที่...............หมูท่ี................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................. 

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

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

 

 ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต.......................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้ 

 (๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ.......................................................................................... 

ประเภท.............................................................................พืน้ที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 

ตั้งอยู ณ เลขที่.................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................... 

ตำบล..............................อำเภอ............................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท............................. 

ตามใบอนุญาต เลมที่....... เลขที่............./..............ออกใหเม่ือวันที่...........เดอืน................................พ.ศ............ 

 (๒) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทำลาย/ชำรุดเมื่อวันที่.............เดือน...............................พ.ศ.................... 

 (๓) พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คอื 

  ( ) เอกสารแจงความตอสถานีตำรวจ กรณสีูญหายหรือถูกทำลาย 

  ( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 
 
 
 
 

 


