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ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลนคิมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
เร่ือง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

----------------------------------------- 
 

หลักการ 
 

  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2550  ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นในการตราเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นของตนเอง  ในการด าเนินกิจการตลาดเพ่ือ
การควบคุมดูแลและสุขลักษณะของตลาดให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เพ่ือให้การปฏิบัติและการด าเนิน
กิจการตลาด ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแล  ด าเนินกิจการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ก่อ ให้เกิดปัญหาสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมถึงเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติ  เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ.  2552  เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน 

 
 
 

เหตุผล 
 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 
2550 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้ประกาศบังคับใช้ 
และได้ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2550  บังคับใช้เพ่ือให้การก ากับดูแลตลาด 
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  เป็นไป
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าร
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535   เพ่ือประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่วนรวม ขณะเดียวกันจะ
ช่วยให้เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
 

เรื่อง   ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  อ าเภอสิรินธร จังหวัดสิรินธร 

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

 
อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย และนายอ าเภอสิรินธร  จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เรื่อง ตลาดสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยเมื่อได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ว่าด้วยตลาดสาธารณะ  พ.ศ. 
2542 ” 

โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ ค าสั่งอื่นใดของเทศบาลต าบลนิคมสร้าง
ตนเองล าโดมน้อย  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้
แทน 

 
 

หมวด 1  
 

บททั่วไป 
 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“ ผู้ซึ่งได้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  44  วรรค  2  แห่งระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งตามปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจาหน่ายสินค้า ประเภท                                                                                                                                                       

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เป็นการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตลาดเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
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“ผู้ประกอบการค้า”  หมายความว่า  ผู้ที่ท าการค้าขาย  จ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆในพ้ืนที่ตลาดกลาง

ต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 



 “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า    อาคาร สถานที่ หรือบริเวณไดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน ากลับไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม  เช่น 
ร้านอาหาร 

 “สถานที่สะสมอาหาร”   หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือบริเวณไดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่
จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนได ซึ่งผู้ซื้อนั้นต้องน าไปท า
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง  เช่น  ร้านขายของช า 

“อาคาร” หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาหารสด”   หมายความว่า   อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผักและผลไม้ และของอื่นๆที่มีสภาพเป็น
ของสด 

“อาหารแปรรูป”  หมายความว่า   อาหารสดที่แปรรูป  ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้ง
ที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร 

“อาหารปรุงส าเร็จ”   หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการท า  ประกอบ  ปรุง  จนส าเร็จ พร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท    

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหน่าย
สินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสียที่เก็บรวบรวมหรือท่ี
รองรับมูลฝอย ห้องน้ า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัด
น้ าเสียของตลาด 

“ตลาดสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่ ที่เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  จัดไว้ให้
ส าหรับผู้ประกอบการค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้ หรืออาหารอันมี
สภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วย
หรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภท
ดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด    

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
และให้อ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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 หมวด 2  
 

ที่ตั้ง เนื้อที ่แผนผัง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
 



ข้อ 6  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงขยาย
หรือลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว 
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ ผู้จัดตั้งตลาดตามข้อนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะ
รายก็ได ้

ข้อ 7  สถานที่ตั้งตลาด ลักษณะของตลาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง และสุขลักษณะของตลาด หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกระทรวงฉบับที่  4  (พ.ศ.2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 8  ในกรณีที่สถานที่จัดตั้งเป็นตลาด และการปลูกสร้างในสถานที่นั้นมีลักษณะพิเศษ ได้สุขลักษณะ มี
การระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศ หากได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้วสถานที่ตั้ง
เป็นตลาดและการปลูกสร้างนั้นอาจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  6  ก็ได้ 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมสิ่งปลูกสร้างในสถานที่ตั้ง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

หมวด 3 
 

ใบอนุญาต 
 
 ข้อ 10  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบฟอร์ม พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย ประกาศก าหนด 

 ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล า
โดมน้อย ให้ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบฟอร์ม พร้อมกับหลักฐาน  ดังนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  1   ฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
(3) หลักฐานอื่นๆ  ตามที่เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย ประกาศก าหนด 

ข้อ  12  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรหรือพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
(4) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย ประกาศก าหนด 



 ข้อ 13  เมื่อได้รับค าร้องขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตาม  ข้อ 10  ข้อ 11  และข้อ  
12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 14  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 13 โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑5  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
 ข้อ 16  บรรดาอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในท้ายเทศบัญญัตินี้  ผู้
ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ในวันที่มารับใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในท้ายเทศ
บัญญัตินี้  ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  ส าหรับกรณีที่เป็นการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการ
นั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ  17  ใบอนุญาตตาม  ข้อ 11  ให้ใช้ในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยเท่านั้น 
 ข้อ  18  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้   ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลนิคมสร้าง
ตนเองล าโดมน้อย 



 ข้อ  19  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ  20  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
           ข้อ 21  บรรดาการต่ออายุใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบ
ที่ก าหนด เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งไม่ต่อใบอนุญาตในกรณีอ่ืนๆ เช่นค้างช าระค่าแผง หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
          ข้อ  22  ใบอนุญาตตาม ข้อ  11  ฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยขายไม่เกิน  2  
คน และต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปิดเผย  ณ  สถานที่ประกอบการค้า 

ข้อ 23  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ  11  อาจขอโอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อ่ืนได้ โดยยื่นเรื่องราวขอโอน
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก จนกว่าจะครบอายุใบอนุญาต 

ข้อ  24  ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว  แต่ไม่เข้าท าการ
ประกอบการค้าในตลาดภายใน  60  วัน ถือว่าใบอนุญาตเป็นโมฆะ 

ข้อ  25  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ จะต้องประกอบกิจการในท่ีทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น  
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  

ข้อ  26  กรณบีรรดาผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ยังไม่มี
ใบอนุญาตจะต้อง ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตภายใน   30  วัน  นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

ข้อ  27  กรณีปรากฏว่าบรรดาผู้ไดร้ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเทศบัญญัติ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้  แต่ไม่เกิน  15  วัน เว้นแต่ผู้นั้นจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง
ตามเทศบัญญัติจึงอนุญาตให้ด าเนินกิจการต่อไป 

ข้อ  28   ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
ก าหนดเวลา  1  ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ  29  บรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อ 
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1) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่  2  ครั้ง  ขึ้นไป 
2) กระท าผิดตามเทศบัญญัตินี้ 
3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียรติ 

ข้อ  30  ผู้ประกอบการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยต้องด าเนินการติดตั้ง
มิตเตอร์ไฟฟ้า  โดยด าเนินการดังนี้ 

1) เทศบาลต าบลนิคมฯจะด าเนินการติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าให้เอง 



2) ผู้ประกอบการค้าจะต้องขออนุญาตใช้ไฟฟ้ากับเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
และต้องจ่ายค่าประกันความเสียหายมิตเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  500  บาท ในการขออนุญาต
ติดตั้งครั้งแรก 

3) ผู้ประกอบการค้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า  5  บาทต่อ  1 ยูนิต  
 ข้อ 31  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 
 หมวด 4  

 

การจัดสถานที่และวางสิ่งของในตลาด 
 

ข้อ 32 ห้ามมิให้ผู้ใดวางสิ่งของกีดขวางในตลาด ทางเข้าสู่ตลาด ทางเดินรอบตลาด และห้ามมิให้ผู้ใดก่อ
เหตุร าคาญในบริเวณตลาด ดังต่อไปนี้ 

(1) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ส าหรับขังสัตว์เพื่อขายเป็นอาหาร 
(2) สะสม หมักหมม หรือเทท้ิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ท าให้สถานที่สกปรกหรือเป็นที่เพาะพันธุ์
สัตว์น าโรค หรือเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นเหม็น 
(3) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนหรือน่าจะเกิดอันตราย 
(4) ท าให้น้ าสะอาดส าหรับใช้ในตลาดเกิดสกปรกข้ึนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
(5) ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด เว้นแต่ที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง 
ปฏิกูล 
(6) กระท าการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืนตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
หมวด 5 

ก าหนดเวลาเปิดปิดตลาด 
 

ข้อ  33   ก าหนดเวลาเปิดตลาดตั้งแต่เวลา  05.00 น. และเปิดตลาดเวลา 20.00 น. เว้นแต่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  
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หมวด 6 
การรักษาความสะอาด 

 
ข้อ  34  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย

ภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะของตลาดแต่ละประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 



หมวด 7 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ 

 
ข้อ 35  ในการเข้าขายของในตลาด ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1)  วางสิ่งของอยู่ในขอบเขตที่วางของขายซึ่งจัดไว้เท่านั้น  ถ้าวางยื่นออกมาให้ถือ ว่าวางสิ่งของ
กีดขวางในตลาด และห้ามมิให้วางสิ่งของสูงเกินกว่า 150 เซนติเมตร จากพ้ืนที่ตลาด เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข การวางและเก็บสินค้า
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้เกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60  เซนติเมตร และ
ห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

(2) วางสินค้าให้ถูกต้องตามที่จัดไว้ส าหรับสินค้าประเภทนั้นๆ 
(3) แต่งกายให้สะอาดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีและ

ต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลและอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยก าหนด 
(4) ใช้วัสดุปกปิดอาหารและภาชนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับประกอบปรุงอาหารให้พ้นฝุ่น

ละออง สัตว์น าโรค และรักษาวัสดุปกปิดนั้นให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(5) ใช้น้ าสะอาดในการปรุง แช่ ล้าง อาหารและภาชนะ 
(6) ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคท่ีสะอาด และรักษาภาชนะ และเครื่องใช้ดังกล่าวให้

สะอาดอยู่เสมอ 
(7) ใช้วัสดุที่สะอาด ห่อ หรือใส่ของให้แก่ผู้ซื้อ 
(8) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อให้ปรุง หรือขายอาหาร 
(9) ท าความสะอาดที่วางของขายทั้งเวลาก่อนและหลังเลิกขายทุกวัน 
(10) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะประจ าที่วางของงขายของตน 
(11) ปฏิบัติอื่นๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อยตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 36 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคม 

รังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ อันได้แก ่วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หวัด โรคคาง
ทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขก าหนด และเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ
แล้ว ปรากฏว่าเป็นพาหนะและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรค  ห้ามขาย ท า ประกอบ ปรุง 
หรือสะสมอาหารและสิ่งของอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
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หมวด  8 
คณะกรรมการตลาด 

 
 

 ข้อ 37   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า คณะกรรมการตลาด มีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิก  ในคณะกรรมการตลาดจะต้องมีผู้แทนจาก
สภาเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยร่วมด้วยจ านวน  3  คน 
 ข้อ  38  คณะกรรมการตลาดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 



1) ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย
อย่างน้อย  60  วัน และต้องมีหนังสืออนุญาตประกอบการค้าในตลาดที่ทาง
เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยออกให้เท่านั้น 

2) ต้องมีอายุ  25  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
3) ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างช าระค่าแผงตลาด 
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
6)  ไม่เป็นผู้ได้โทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ  39  คณะกรรมการตลาดต้องมาจากการเลือกตั้งจากผู้ประกอบการค้าในตลาดโดยวิธีประชาธิปไตย

เท่านั้น 
ข้อ  40  คณะกรรมการตลาดมีวาระคราวละ   2  ปี 
ข้อ  41  ให้คณะกรรมการตลาดมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1) เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี  ในการก าหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับ
ตลาดและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับตลาดตามที่เทศบัญญัติก าหนด 

2) ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการค้าในตลาดและเทศบาลต าบลนิคม
สร้างตนเองล าโดมน้อย 

3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4) ไม่กระท าการไดๆ ที่ผิดต่อเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 

ข้อ  42  นอกจากการพ้นจากตามข้อ  40  แล้วคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ 
1) ตาย 
2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรีต าบลนิคมฯ 
3) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4) ได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ 
5) เมื่อกระท าผิดเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 

ข้อ  43  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการออกหนังสือเพ่ือเรียกให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุอื่นใดประกอบการพิจารณาต่างๆที่เก่ียวกับ
ตลาดได้ 
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หมวดที ่ 9 

สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 ข้อ  44  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน
สองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  
56  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้อง
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  48 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  ก่อนการจัดตั้ง 



 ข้อ  45  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

๑) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ก. ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือที่อ่ืนใด ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ข. พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
ค. จัดให้มีน้ าใช้อย่างพอเพียง โดยมีคุณภาพน้ าเทียบเท่าน้ าประปา 
ง. ต้องมีอ่างล้างมือใช้การได้ดี เพียงพอตามจ านวนเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
จ. ต้องมีรางระบายน้ าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล ผ่านบ่อดักเศษมูลฝอย บ่อดักไขมัน ก่อน

ระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 
ฉ. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
ช. จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และจ านวนเพียงพอ 
ซ. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งในที่ท่ีสามารถหยิบใช้ได้ง่าย และต้องมีการตรวจสอบทุก

ปี 
ฌ. สถานที่รับประทานอาหาร/ที่ปรุงอาหาร สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
ญ. จัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตามค าแนะน าของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ฎ. จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ฏ. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน าหรือตาม

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๒) สถานที่สะสมอาหาร 

ก. ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือที่อ่ืนใด ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นว่าเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

ข. พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
ค. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ 
ง. ต้องมีรางระบายน้ าถูกสุขลักษณะ มีความลาดเอียง น้ าไหลสู่ท่อสาธารณะได้สะดวก 
จ. สถานที่สะสมอาหาร สะอาด มีความเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
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ฉ. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน าหรือตาม

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๓) สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ช่วย 

ก. ต้องไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ รวมถึงโรคพยาธิ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

ข. ต้องแต่งกายให้สะอาดถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี 
ในขณะสัมผัสอาหาร 

ค. ผู้ประกอบการค้าอาหารทุกคนมีใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารที่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด 



ง. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน าหรือตาม
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

หมวดที ่ 10 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข้อ  46  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมี

อ านาจดังต่อไปนี้ 
                (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ ประกอบการพิจารณา 
                (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามเทศบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น 
                (3) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตาม เงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามเทศบัญญัตินี้ 
                (4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
                (5) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ ต้อง
ใช้ราคาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อ บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
          ข้อ  47 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น  
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้
ด าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด อันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง  

ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ด าเนินกิจการไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิด เผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้
ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 



           ข้อ   48  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อ
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่
ชักช้า   

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อ หรือจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือ ฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นหรือ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน 
 ข้อ  49  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 24 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเพ่ือประโยชน์
ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวดที ่  11 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
 ข้อ   50  ให้เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย มีอ านาจออกข้อก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด  แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ข้อ  51  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลนิคมสร้าง
ตนเองล าโดมน้อย 
 ข้อ  52  บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าเช่าและรายได้อ่ืนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ให้เก็บตามอัตราที่
ก าหนดในท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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หมวดที ่12  
บทก าหนดโทษ  

 
ข้อ 53  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ข้อ 54  ให้นายกเทศมนตรีต าบลสถานเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
                                    บทเฉพาะกาล 

 



ข้อ  55  เทศบัญญัตินี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลนิคม
สร้างตนเองล าโดมน้อย 

ข้อ  56  เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศโดยเปิดเผยเป็นต้นไป 
ข้อ  57  ให้นายกเทศมนตรีต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้

มีอ านาจออก ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

 
 

ประกาศ ณ  วันที่ …………เดือน ………………………..  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

        (ลงชื่อ) 
                                                                   (นายสมชาย  สายจันดี) 

นายกเทศมนตรีต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
 
 
 
 
                  เห็นชอบ         
 
 
            (นายมานพ  อุ่นอก)    
            นายอ าเภอสิรินธร        
 
 
 
 
*   หมายเหตุ         ให้เลื่อน  ข้อ 43   ขึ้นเป็นข้อ    42   แล้วไล่ลงมาจนถึงข้อ   57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ตล. 1 

แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

       เขียนที.่....เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 

      วันที่......................เดือน..............................พ.ศ.................. 
 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที.่.................ตรอก / ซอย...................ถนน........................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ.................................จงัหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์............... 
โทรศัพท.์..............................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการ จ าหน่าย.................................(เป็นประจ า / เป็น
ครั้งคราว / ตามวันนัด )..............ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................... 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 

.............  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  .............  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  .............  3)  ใบอนุญาตเดิม  (ถ้ามี)   
  .............  4)  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
  .............. 5)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  .............. 6)  อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................. 
 
 

 

 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เลขรับ.......................
ท่ี………................./....

......... 

เลขที.่.................. 



แบบ  ตล. 2 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 
 

เล่มที่...........................เลขที.่......................................../..............................  
 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...........................................................อายุ............................ปี 
สัญชาติ..............อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที.่................. ถนน..............................ต าบล......................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................................. 
 

๑. ประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ .......................ที่มีการ จ าหน่าย...........................(เป็นประจ า / เป็นครั้ง
คราว / ตามวันนัด )..............ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................... 
 

๒. ชื่อสถานประกอบการ............................................................ตั้งอยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที.่............................ 
ถนน............................ต าบล........................อ าเภอ.....................จังหวัด........................โทรศัพท์....................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร...................แรงม้า จ านวนคนงาน....................คน 
      ๓. อัตราค่าธรรมเนียม...................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............เลขที่........................ 
วันที่.................เดือน...................................................พ.ศ............................... 
     ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ว่าด้วยเรื่องตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557  และตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าสั่งของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ทุกประการ
สสสสสสส๔.๒............................................................................................................................. ..... 

4.2.................................................................... ........................................................................................  
4.3.......................................................................................................................... .................................. 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเมื่อวันที่..............................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 
 

ออกให้ ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
 

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

                                       (...........................................................) 
                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 
 

ครั้งที ่
 

ว/ด/ป 
ที่อนุญาต 

ว/ด/ป 
ที่สิ้นอายุ 

จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
 

เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่  เลขที่ ว/ด/ป  

         

         

         

         

         

         

 
 

 
******************************************************************************** 

 
 
ค าเตือน  

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้รับใบอนุญาต 
๒. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓.หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒ ต้องเสียค่าปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย 

 

 

 

 

 

 



ตล. 3 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
 

เลขที่รับ......................./.........................                           เขียนที.่............................................................... 
 

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

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...................................อายุ..........ปี สัญชาติ.................. 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่................... ถนน.......................ต าบล...........................อ าเภอ..................... 
จังหวัด................................โทรศัพท์.....................................ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ 
 

กิจการตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
๑. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดประเภท..........................เมือ่วันที่............เดือน

.............................พ.ศ.........................ค่าธรรมเนียม..............................บาท/ปี 
ใบอนุญาตมีก าหนดสิ้นอายุวันที่..........เดือน..............................พ.ศ.................................... 

๒.ชื่อสถานประกอบการ.............................................ตั้งอยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที.่............... 
ถนน..................ต าบล...........อ าเภอ..................จังหวัด....................โทรศัพท์.................................... 

๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก  ๑  ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 
ค าสั่งของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ว่าด้วยตลาดสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2557  และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง 
กฎระเบียบ ค าสั่งของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ทุกประการ พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบ 

เอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
๓.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็น

บุคคลธรรมดา 
๓.๓ ส าเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล 
๓.๔ หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ 

ผู้รับมอบอ านาจ กรณีที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ 
๓.๕ ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทนอนุญาต 
๓.6 อ่ืน ๆ...........................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตฉบับเดิมและค่าธรรมเนียม    
จ านวน…………..................... (.................................................................................................) .บาท มาด้วยแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ยื่นค าขอ 
                    (.............................................. 

 

 



แบบ  ปค. 1 

แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าเปลี่ยนชื่อแผงตลาดกลาง 
ในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 

 

 

       เขียนที.่....เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
      วันที่......................เดือน..............................พ.ศ.................. 
 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที.่.................ตรอก / ซอย...................ถนน........................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ.................................จงัหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์............... 
โทรศัพท.์..............................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... 
 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบการค้า จ าหน่ายสินค้าจ านวน.....................................ประเภท  ต่อ  
(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)   ได้แก่ 
 1............................................................. ............................................................... 
 2............................................................................................................................ 
 3. ......................................................................................................................... 
 

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
 1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3)  อ่ืน ๆ ระบุ.......ใบเสร็จรับเงินช าระค่าเช่าแผงของปีที่ผ่าน.................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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

                    ผู้ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาต 

 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลขรับ.......................

ท่ี………................./....

......... 

เลขที.่.................. 



 

 

 

แบบ  ปค. 2 

 

 

                                                  ใบอนุญาต 
ประกอบการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนคิมสร้างตนเองล าโดมน้อย 

 
เล่มที่..............เลขที่................../.......2561........... 
 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ......นางหนูเกลี้ยง....ทองปัน....อายุ............................ปี 
สัญชาติ....ไทย..........อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที.่..170. หมู่..2............ ถนน........-......... ต าบล....นิคมฯ..... 
อ าเภอ...สิริรธร...จังหวัด....อุบลราชธาน.ี...โทรศัพท์............................-..................................... 
 

๑. ประกอบการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ที่มีการ จ าหน่ายสินค้าประเภท
....................................    ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...นายกเทศมนตรีต าบลนิคมฯ....ได้แก่ 

  1)....    ส าเนาทะเบียนบ้าน. 
  2)....    ส าเนาบัตรประชาชน 
  3) .   . ใบอนุญาตฉบับเดิม (ถ้ามี) 

 

๒. ชื่อสถานประกอบการ/เลขที่แผง..........262......... ตั้งอยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที.่..................................... 
ถนน.............-…........ต าบล.....นิคมฯ....อ าเภอ....สิรินธร....จงัหวัด.....อุบลราชธานี ....โทรศัพท์.......................... 
พ้ืนที่ประกอบการ........1.........ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร.........-........แรงม้า จ านวนคนงาน............-..........คน 
      ๓. อัตราค่าธรรมเนียม..........200.........บาท/ปี  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.................เลขที.่.............................. 
วันที่.................เดือน...................................................พ.ศ............................... 
      ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ว่าด้วยเรื่อง 
ตลาดสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557    และตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าสั่งของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดม
น้อย  ทุกประการส 

๔.๒.....ให้มาต่อใบอนุญาตประกอบการค้าในตลาดกลาง ทต.นิคมฯ ก่อนหมดอายุ 1  เดือน 
4.2.......................................................................................................................... .................................. 
4.3............................................................................................. ............................................................... 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเมื่อวันที่......31......เดือน.........ธนัวาคม.......พ.ศ...........2561....... 
 

ออกให้ ณ วันที่........1.........เดือน........มกราคม......พ.ศ........2561.... 

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



                                       (...........................................................) 
                                          เจ้าพนักงานท้องถิน่ 

 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 
 

ครั้งที ่
 

ว/ด/ป 
ที่อนุญาต 

ว/ด/ป 
ที่สิ้นอายุ 

จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
 

เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่  เลขที่ ว/ด/ป  

         

         

         

         

         

         

 
 

 
******************************************************************************** 

 
 
ค าเตือน  

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้รับใบอนุญาต 
๒. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓.หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒ ต้องเสียค่าปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย 

 

 

 

 

 



 
ปค. 3 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

ประกอบการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
 
เลขที่รับ......................./.........................                           เขียนที.่............................................................... 
 

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

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...................................อายุ..........ปี สัญชาติ.................. 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่................... ถนน.......................ต าบล...........................อ าเภอ..................... 
จังหวัด................................โทรศัพท์.....................................ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

1. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าในตลาดกลางเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดม
น้อยท่ีมีการจ าหน่ายสินค้า ............................................ประเภท..ได้แก่..................... 

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

เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ.........................ค่าธรรมเนียม..............................บาท/ปี 
ใบอนุญาตมีก าหนดสิ้นอายุวันที่..........เดือน..............................พ.ศ.................................... 

๒. ชื่อสถานประกอบการ.............................................ตั้งอยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่
............................................. 

ถนน..................ต าบล...........อ าเภอ..................จังหวัด....................โทรศัพท์
.............................................................. 

๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก  ๑  ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติเทศบัญญัติค าสั่ง
ของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ว่าด้วยตลาดสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2557   และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง 
กฎระเบียบ ค าสั่งของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ทุกประการ พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบ 

เอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
๓.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็น
บุคคลธรรมดา 
๓.3 ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทนอนุญาต 
๓.4 อ่ืน ๆ...........................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตฉบับเดิมและค่าธรรมเนียม    
จ านวน…………..................... (.......................................................................) .บาท มาด้วยแล้ว 

 
    (ลงชื่อ)..............................................ผู้ยื่นค าขอ 

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

 แบบ สอ.1  



ค าขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรบัรองการแจ้ง  
จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  

 

ค าขอเลขท่ี  ..................../.2563  
   

�      ใบอนุญาต         หนังสือรับรองการแจ้ง 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย /นาง / นางสาว)......................................................................................................................  
   � เป็นบุคคลธรรมดา อาย.ุ.........................ปี สัญชาต.ิ............................. เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  

...........................................................    อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี......................หมู่ที.่............................... ตรอก/ ซอย…......... 
ถนน..........................ต าบล / แขวง..................................... อ าเภอ / เขต......................................จังหวัด.........................โทรศัพท์
................................โทรสาร..........................................  
 

 � เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................  
มีส านักงานอยู่เลขท่ี......................หมู่ที.่.....................ตรอก / ซอย...........................................ถนน………………………………..  
ต าบล / แขวง ........................อ าเภอ / เขต............................จังหวัด.......................................โทรศัพท.์.............................  
โทรสาร............................................. ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมดีังนี ้ 
 

1. ............................................................อยู่บ้านเลขที.่...........................หมู่ที่.......................ตรอก / ซอย  
ถนน.......................ต าบล / แขวง..........................อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด …………………………………………… 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................................  
 

2 ............................................................อยู่บ้านเลขที.่...........................หมู่ที.่......................ตรอก / ซอย ………………… 
ถนน............................ต าบล / แขวง.........................อ าเภอ / เขต...........................จังหวัด……………………………………… 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................................  
 

ขอยื่นค าขอรับ                    ใบอนุญาต                     � หนังสือรับรองการแจ้ง                                 

                                                                 จัดต้ัง 
                                                   สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร     �  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี ้

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................เพื่อ � จ าหน่ายอาหาร � สะสมอาหาร  

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมู่ที.่............................  

ตรอก / ซอย........................ถนน............................ต าบล..............................อ าเภอ...................................จังหวัด.......................  

โทรศัพท.์......................................โทรสาร........................................จ านวนพื้นที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร  

ผู้ดูแล / ผู้แทนผู้ประกอบการ / ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ....................................................................อาย.ุ.............ปี  

สัญชาต.ิ.................อยู่บ้านเลขที.่...................หมู่ที.่..................ตรอก / ซอย...................ถนน ………………ต าบล/ แขวง…………….. 

อ าเภอ / เขต...........................................จังหวัด ………………………………….โทรศัพท.์....................................โทรสาร………………. 
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พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 
           � 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง  
           � 2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  

� 3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)  

� 4. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  

           � 5. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 

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

                    ผู้ขอรับใบอนุญาต / ผู้แจ้ง 

 

 
 

 แบบ สอ.5  



 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
จัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร  

 

                                                     �     สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร        � สถานท่ีสะสมอาหาร  

เขียนท่ี.................................................................  
วนัท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

 
ขา้พเจา้ (นาย / นาง/นางสาว)..........................................................................................................  
 

     � เป็นบุคคลธรรมดา อาย.ุ.........................ปี สญัชาติ.............................................. เลขหมายประจ าตวัประชาชน
เลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบ่า้น / ส านกังานเลขท่ี......................หมู่ท่ี ………………… 
ตรอก / ซอย...........................ถนน................................ต าบล / แขวง...................... อ าเภอ/เขต..............................จงัหวดั
.......................................โทรศพัท.์...............................โทรสาร  
 

    � เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเม่ือ ………………………… 
มีส านกังานอยูเ่ลขท่ี..............................หมู่ท่ี......................ตรอก / ซอย...........................ถนน……………………………….  
ต าบล / แขวง .......................อ าเภอ / เขต..............................จงัหวดั............................โทรศพัท ์…………………………. 
โทรสาร............................................. ผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้อต่ออายใุบอนุญาตมีดงัน้ี  
 

     1. ..............................................อยูบ่า้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย ............ 
ถนน.....................ต าบล / แขวง.......................อ าเภอ / เขต........................................จงัหวดั...........................  
โทรศพัท.์..........................................โทรสาร................................................  
 

    2 ................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย…………  
ถนน..................ต าบล / แขวง.........................อ าเภอ / เขต............................ จงัหวดั………………………….  
โทรศพัท.์..........................................โทรสาร................................................  
 
      ได้รับอนุญาตจดัตั้ง � สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาต เล่มท่ี.................เลขท่ี 
..................ปี..............................   (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)...............................  
 

   โดยใชช่ื้อสถานประกอบการวา่..........................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................ 
หมู่ท่ี..................... ตรอก / ซอย.....................................ถนน..............................แขวง...................... 
เขต...................................... จงัหวดั..............................................โทรศพัท.์............................................................
โทรสาร……………………………………………………. 
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ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเดิมพร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

� 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  
� 2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  
� 3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
( กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
� 4. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ  
มอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

                                                           (.............................................)  
                          ผู้รับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบ สอ.8  
 



ค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

 

                                              สถานที่จ าหน่ายอาหาร      �  สถานที่สะสมอาหาร  

เขียนที.่................................................................  

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

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....................................................................................................................  
 

     � เป็นบุคคลธรรมดา อาย.ุ.................................ปี สัญชาต.ิ...................................... เลขหมายประจ าตัวประชาชน
เลขท่ี ����� ����� �� � อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี...............................หมู่ที.่............................ ตรอก / ซอย
........................ถนน..............................ต าบล / แขวง………………………………………… 
อ าเภอ / เขต.............................จังหวัด........................โทรศัพท.์...............................โทรสาร………………………………… 
  

    � เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ……………………….  
มีส านักงานอยู่เลขท่ี..............................หมู่ที.่.....................ตรอก / ซอย.................. ถนน……………………………………. ต าบล / แขวง 
.....................................อ าเภอ / เขต...........................จังหวัด...................................โทรศัพท.์......................... โทรสาร
............................................. ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมีดังนี้  
 

1. .....................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที.่...............ตรอก /ซอย………………  
ถนน.....................ต าบล / แขวง..................อ าเภอ / เขต...............................จังหวัด ................................................ 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................................  
 

2 ...................................................อยู่บ้านเลขที.่...........................หมู่ที.่......................ตรอก /ซอย……………  
ถนน......................ต าบล / แขวง..........................อ าเภอ / เขต.......................... จังหวัด……………………………..  
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................................  
 

ได้แจ้งจัดตั้ง � สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที.่.............เลขท่ี...................
ปี..............  โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี…….....................หมู่ที ่ 
ตรอก / ซอย......................ถนน.....................แขวง.................................เขต ………………………จังหวัด....................... 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร.......................................  
 

ขอยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง   จัดตั้ง    � สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร    � สถานท่ีสะสมอาหาร  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
เนื่องจากหนังสือรับรองการแจ้งของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  � สูญหาญ � ถูกท าลาย � ช ารุดในสาระส าคัญ 
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พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

� 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
� 2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  
� 3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล  
(กรณีผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งเป็นนิติบุคคล)  
� 4. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับ มอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
� 5. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีท่ีช ารุดในสาระส าคัญ  

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

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

                   ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 



 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่...........................เลขที.่......................................../..............................  
 
 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ........................................................................อายุ.................ป ี
สัญชาติ...................อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที.่................. ถนน..............................ต าบล................................. 
อ าเภอ.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................................... 
 

๑. ประกอบกิจการ ประเภท............................................. ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...................................... 
 

๒.  ชื่อสถานประกอบการ............................................................ตั้งอยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่…………………….. 
ถนน............................ต าบล........................อ าเภอ............................จังหวัด..........................โทรศัพท์……………… 
พ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร...................แรงม้า จ านวนคนงาน....................คน 
      ๓. อัตราค่าธรรมเนียม...................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............เลขที่........................วันที่.................
เดือน...........................พ.ศ............................ 
     ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ว่าด้วยเรื่องตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557  และตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าสั่งของเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย  ทุกประการ
สสสสสส๔.๒............................................................................................................................. ............................... 
           4.2.......................................................................................................................... .................................. 

4.3............................................................................................. ............................................................... 
 

  ๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเมื่อวันที่..............................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 
 

ออกให้ ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
 

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

                                       (...........................................................) 
                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 



 
ครั้งที ่

 
ว/ด/ป 

ที่อนุญาต 
ว/ด/ป 
ที่สิ้นอายุ 

จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่  เลขที่ ว/ด/ป  

         

         

         

         

         

         

 
 

******************************************************************************** 
 
ค าเตือน  

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้รับใบอนุญาต 
๒. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓.หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒ ต้องเสียค่าปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สอ.3 
 

 



  หนังสือรับรองการแจ้ง 
การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที…่……………....เลขท่ี…………….…/…………………….. 
 

(1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให…้…………………..………………………….………..สัญชาต…ิ……..……….อยู่บ้านเลขที…่……….…..…...หมู่ที…่…………….
ต าบล……………..……อ าเภอ……………..………จังหวัด…………..……………………หมายเลขโทรศัพท…์……………………… 

ช่ือสถานประกอบกิจการ…………………………ประเภท……………………มีพื้นท่ี…………………..…ตารางเมตร 

ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี…………….…...หมูท่ี…่……..…ต าบล………………………อ าเภอ…………………จังหวัด………..……………… 

หมายเลขโทรศัพท์………………………. 

เสียค่าธรรมเนียมปลีะ………………………………..บาท (……………..…………………..……………..) ตามใบเสรจ็รับเงิน เลม่
ที…่…………..……..เลขท่ี………………………….ลงวันท่ี………………………………………………… 

(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลนิคม
สร้างตนเองล าโดมน้อย  เรื่อง ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ. 2557 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการทีไ่ดร้ับอนุญาตนีเ้ป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้องโดยมิอาจแกไ้ข
ได ้เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งนี้ได ้

(4) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
4.1)…………………………………………………………………………………………… 
4.2)…………………………………………………………………………………………… 

(5) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่……………………เดือน……………………พ.ศ……………. 
(6) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้สิ้นอายุวันที…่………………………เดือน……………………พ.ศ…………… 
 

 
                                                 (ลงช่ือ) …………………………………………… 

 (………………………….……………….) 
 

ต าแหน่ง…………………………..…………………………… 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ค าเตือน    (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปดิเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

   (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งก่อนหนังสือรับรองการแจ้ง 
สิ้นอาย ุหากฝ่าฝืนจะต้องเสยีค่าปรับอีกร้อยละ  20  ของค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ด้านหลัง) 
 

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 
ว/ด/ป 
ทีช่ าระ

ค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มท่ี เลขที่ ว/ด/ป  

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทสินค้า 

ค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

บาท สตางค์ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกี่ยวกับใบอนุญาต 
(1) ใบขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน  

1.1)  พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  500    ตารางเมตร 
1.2)  พื้นที่ประกอบการ   501 - 1000  ตารางเมตร 
1.3)  พื้นที่ประกอบการ   1001  ตารางเมตรขึ้นไป 

  (2) ใบขออนุญาตประกอบการค้าในตลาด       
  (3)  ใบขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร 
         3.1) พื้นที่ประกอบการ  201 - 400    ตารางเมตร 

 3.2) พื้นที่ประกอบการ  401 - 600    ตารางเมตร 
 3.3) พื้นที่ประกอบการ  601    ตารางเมตรขึ้นไป 

 
เกี่ยวกับใบรับรองการแจ้ง 

(1) พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน   10         ตารางเมตร 
(2) พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  11 - 25    ตารางเมตร 
(3) พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  26 - 50    ตารางเมตร 
(4) พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 51 - 100   ตารางเมตร 
(5) พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร 

 
เกี่ยวกับตลาด 

(1) ค่าเช่าสถานที่ขาย/แผง  ต่อ  1  ตารางเมตร 
(2) ค่าไฟฟ้า ต่อ 1 ยูนิต 
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- ร่าง – 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิคม 
 

เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

 


