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โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมตลาด  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล        

พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ    
ที่แกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูวาราชการ
จังหวัดปตตานี   จงึตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแลควบคุมตลาด พ.ศ.2561”  

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย      
ที่สํานักงาน เทศบาลตําบลรูสะมิแลแลวเจ็ดวัน  

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว 

เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคา ใชเปน   
ที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด  

“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน  

“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ       
เปน   ของสด  

“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวที่ม ี    
การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา  

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการท..า ประกอบหรือปรุงสําเร็จ พรอม  
ที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ  

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพื่อใหอาหารสะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร        
ผูสัมผัส อาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะ   
นําโรค  

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย
สินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวม 
หรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 



-3-  

 

หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบ 
บําบัดน้ําเสียของตลาด  

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลตําบลรูสะมิแล  

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560 

ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล.เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้  
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน 
หมวด 2 สวนที่ ๑  
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน
หมวด 2 สวนที่ ๒  

ขอ ๖ ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย       
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมี 
วิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว  

ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการตลาดตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
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หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการตลาด 

 
สวนที่ ๑ 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑ 
 

ขอ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง 
สําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย       
และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนนี้  

ขอ ๙ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี้  

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง     
ไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง  

(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น   
(๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น  
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร  
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข มิให

เขาไปในตลาด  
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ  
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ  
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ 

สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร 
และมีทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง  

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ 
ทั้งนี้ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับ
ทอระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย  

(ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 
๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีที่ลาง
อาหารสด ๑ จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ 
แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง  

(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหาร ประเภทปรุงสําเร็จ  

(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหาร 
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สดตั้งแต ๕๐ แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวน
แผงจําหนายอาหารสด   ทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือ
เปน ๑๐๐ แผง  

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฏหมายวาดวยการควบคุม
อาคารทั้งนี้ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย  

(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ความใน 
(๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)      
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่อง
พ้ืนที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กําหนดได  

ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิให ใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔        
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัด       
เรื่องพ้ืนที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได  

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในอาคารตลาดตองแยก
เปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  

ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและปองกัน
ไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ          
วาเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  
 

 
สวนที่ ๒ 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒ 
 

ขอ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และ
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไวในสวนนี้  

ขอ ๑๕ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้  
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร  
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(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เปนพื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พ้ืน
คอนกรีต พ้ืนที่ปูดวย คอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต  

(๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย     
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะ 
ในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และ       
แผงหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  

(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียง ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มตีะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน
ขางเคยีง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจ
กําหนดใหจัดใหมีบอดกัไขมัน หรือบอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได  

(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะ เดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  

ขอ ๑๖ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ    
ที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสมนอกสถานท่ี
ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับ
อนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคยีง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร 

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย ในแต
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ขอ ๑๘ เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่ง
แลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทที่ ๑ ไดให
เจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒    
ใหเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  

 
 

สวนที่ ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

 
ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน เพ่ือสะดวก

ในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร  

ขอ ๒๐ กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดตั้งแตเวลา 05.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.  
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ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด 
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  

(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน       
ตัวอาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทาง
ระบายน้ํา อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืน  

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปน
ประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช 
ตลอดเวลาที่เปดตลาด  

(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด และ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
มากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได  

(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหนะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย   
เดือนละหนึ่งครั้ง  

(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหล     
จากแผง ลงสูพ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายหลักของ
ตลาด  

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด 
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้  

(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดให
ใช ตลอดเวลาที่เปดตลาด  

(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ
ใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ  
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(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว 
ชําแหละ ลงสูพ้ืนตลาด  

ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแลมิให
ผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้  

(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด  
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวทีน่ําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย  
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆาหรือ

ชําแหละ สัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่
นั้น  

(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุรําคาญ
เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  

(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล  

(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน  
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคนื  
(๙) กระทําการอ่ืนใดที่อาจกอให เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่ เปนอันตราย หรือการระบาด         

ของโรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น  
 
 

สวนที่ ๔ 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 
ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต       

ใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้  
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด  
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา  
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน  
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม  
(๕) การลางตลาด  
(๖) การเขารบัการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคาํแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกาของเจาพนักงานสาธารณสุข โดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 
ดังตอไปนี้  

(1) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคาหรือขอบเขต 
ที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบาย 
อากาศ และ แสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาํแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข  

(2) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร กําหนด โดยสูงจากพื้น  
(3) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด โดยสูงจาก

พ้ืนตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร  
(4) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ 
ตองมีการรักษา ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค  

(5) ไมใชแสงหรือวสัดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง  
(6) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้  
(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะ    

นําโรคติดตอเชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม       
โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมา  
จากสัตว และโรคตามที่ เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน 
สาธารณสุข 

(2) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคาํแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

(3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ หรือ
จามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบ
หรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เปนตน  

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา ปรุง เก็บ 
หรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้  

(1) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา 

เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ  
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(3) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมีอุปกรณ 
ปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใช
การไดด ี อยูเสมอ  

(4) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไว   
ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  

(5) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอน 
และสอม ตะเกียบ แกวน้ํา เปนตน ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกตอง  

 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 
ขอ ๒๘ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลง 

ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถ่ิน ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง
ตลาดตามวรรคหนึ่ง แลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินดวย  

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ   
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาทีแตในการดาเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอ่ืนแหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ิน มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได  

ขอ ๒๙  ผู ใดประสงคจะจัดตั้ งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ กํ าหนดไว                
ทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
(3) อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ  

ขอ ๓๐ เมื่อไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองของคําและ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงาน ทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอให
แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดใน เทศบัญญัตินี้  

 



-11- 
 
 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมี หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลว
เสร็จ ใหแจง เปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 
พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  

ขอ ๓๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบแลว  

ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และ   
ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น  

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ  
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  

ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย        
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ขอ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ท่ีกําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และ เงื่อนไขดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินประกอบดวย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว         
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้         
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  

ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
(1) ถกูสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. ๒๕๓๕  
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(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ ใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคาํสั่ง โดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ วันปดคําสั่ง แลวแตกรณี  

ขอ ๓๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 
 
 

หมวด ๔ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 
ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว ทาย       

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต      
สิ้นอายุสําหรับกรณทีี่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต        
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณทีี่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 
และคาปรับจนครบจํานวน  

ขอ ๔๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน  
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หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
ขอ ๔๑ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)          พ.ศ.
2560 
 
ประกาศ ณ วันที่……2……เดือน.........เมษายน.......................พ.ศ .2562 
 
 
 

ลงชื่อ)  
(นายบันเทิง  ลองจันทร)  

                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่
              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
เห็นชอบ  

          (ลงชื่อ)  
                 (……………………………………………)  
                    ผูวาราชการจังหวัดปตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหตั้งตลาด 
ทายเทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ควบคมุตลาด 
พุทธศักราช 2561 

 
ลําดับท่ี พื้นที่ประกอบการ คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
1 ใบอนุญาตใหตั้งตลาดประเภทท่ี 1 คาธรรมเนียมฉบับละ  1,500.- 

 
2 ใบอนุญาตใหตั้งตลาดประเภทท่ี 2 คาธรรมเนียมฉบับละ  500.- 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขที่รับ…........./...............              แบบ ตล.1

         

คําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต  
ประกอบกิจการ................................................... 

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

วันที.่............เดอืน...........................พ.ศ............. 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

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

หมายเลขบัตรประชาชน.........................................................................................อยูบานเลขท่ี........................
หมูที…่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตําบล……...............อําเภอ/เขต............................
จังหวัด...................................โทรศพัท................................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร 

 ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร 

พรอมคาํขอนี้ ขาพดจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

   สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ 

  ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

  แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด 

  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

  อื่นๆ 

ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ  

 

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

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

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

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

 

 



 

                                          แผนผังแสดงที่ตัง้ตลาดพอสังเขป                      แบบ ตล.3 
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด ตล.1) 

 
ของ........................................................................................................................................................ 

ตลาดตั้งอยูท่ี........................หมูที่.................ถนน..................................ตําบล...............................อําเภอ....................................
จังหวัด.............................................เบอรโทรศัพท........................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................เจาหนาที่/ผูตรวจคําขอ 
                (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขที่รับ…........./...............              แบบ ตล.3

         

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 

 เขียนที่..................................................    
วันที.่............เดอืน...........................พ.ศ............. 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

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

หมายเลขบัตรประชาชน.........................................................................................อยูบานเลขท่ี........................
หมูที…่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตําบล……...............อําเภอ/เขต............................
จังหวัด...................................โทรศพัท................................................................... 

ขอยื่นคําตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่....................ตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

   สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ 

  ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

  ใบอนุญาตเดิม 

  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

  อื่นๆ 

ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ  

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

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

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

 
 
 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 วันนับตั้งแตวันนี้     
เปนตนไป 
 

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

 
 

 
 



 
 

 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 ............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน.......................พ.ศ.......... 

เรื่อง   คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวยสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบ
กําจัดหรือบําบัดน้ําเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

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

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

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

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการพิจ
ราณาการอนุญาตตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 



 
 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน......................พ.ศ............ 

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

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

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................  

สิ่งที่สงมาดวย 1).......................................................................... 

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

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมี
คําสั่ง     ไมอนุญาตไดภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว ดังนี ้

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

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

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

ดังนั้นขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนบัแตวันที่..........................
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                              

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  



โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน....................พ.ศ.............. 

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

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

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ.....................  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตภายใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอให
ทานมาติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน...................................................ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 
 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                 

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

เรื่อง   คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ............................................. 

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

อางถึง 1) ใบรับคําขออนุญาต เลขที่......................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 2) หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่...................ลว...............  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบการ
กิจการใหถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

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

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

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่น
คําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ภายใน 30 วันนับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  



โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ......................................... 

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

(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให................................................................................................................ 
สัญชาติ........................อยูบานเลขที่................หมูที่.................ตําบล....................อําเภอ.................................
จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศพัท............................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่..........................หมูที่.................ตําบล.............................อําเภอ...............................................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท............................................................. 

อัตราคาธรรมเนียมปละ...............................บาท(..................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่....................เลขที่.....................ลงวันที่....................................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ใน
ขอกําหนดของทองถิ่น 

(3) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของโดย    
มิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนกาอนุญาตนี้ได 

(4) ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
4.1)............................................................................................. 
4.2)............................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...................เดือน...........................พ.ศ............................. 

           ออกให  ณ  วันที่......................เดือน...........................พ.ศ............................. 

  
 (ลงชื่อ) 

(................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

       เจาพนักงานทองถ่ิน                             
 
 
 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 



                        2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        

                                      บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ..............................................................................โทร..................................................................... 
ที่  ปน ๕๓๒๐๔/                                                    วันที.่.............เดือน........................พ.ศ................. 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..............นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ไมครบ ดังนี้ 
1).......................................................................................................................... 
2)......................................................................................................................... 
3)......................................................................................................................... 
ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา     สมควรอนุญาต 
      สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้
      1)..................................................... 

2)..................................................... 
3)..................................................... 
4)..................................................... 

        ไมสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
(ลงชื่อ) 

(................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

                 เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน                             

  
 
 




