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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลพญาแมน วาดวยตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๕ ประกอบกับมาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลพญาแมนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนและนายอําเภอพิชัย
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบั ญญัติ นี้ให ใชบั ง คับ ในเขตองคก ารบริห ารสว นตํา บลพญาแมนตั้ งแต วัน ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาขอบัญ ญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง อื่น ใดในสว นที่ไ ดต ราไวแ ลว ในขอบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย
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ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว
สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัต ถุทุ กชนิด ที่ค นกิ น ดื่ ม อม หรือนํ าเขา สูร างกายไมว าด ว ยวิธี ใด ๆ หรื อ
ในรูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทสัตวที่มีการชําแหละ
ณ แผงจําหนายอาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ เชน ปลา กุง ไก สัตวอื่น ๆ เปนตน
“อาหารแปรรูป ” หมายความวา อาหารสดที่ แ ปรรูป ทํ าให แ หง หรือ หมัก ดอง
หรือในรูปอื่น ๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง
จนสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
“แผงจําหนายอาหาร” หมายความวา แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหาร
จนสําเร็จที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย
“สุข าภิบ าลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุม ปจจัยตาง ๆ เพื่อให
อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
เชน อาหาร ผูสัม ผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน ายอาหาร ภาชนะ อุป กรณ
สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค
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“การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร
แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตาง ๆ รอบตัวอาคารตลาด
ใหสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่น ๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค
และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ หามผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น
ไดออกใบอนุญ าตใหจัด ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ อนุญ าตเปน หนัง สือจาก
เจาพนักงานทองถิ่นดวย
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญ ญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตัง้ ตลาดตามวรรคนีป้ ฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
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หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ขอ ๗ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนด
ไวในสวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่
กําหนดไวในสวนที่ ๒
ขอ ๘ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต
จะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๐ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาด
กวางไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
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(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย
ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว
เชน สุนัข มิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทําความสะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ
ทั้งนี้ ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มี ที่ล างอาหารสดอยา งน อย ๑ จุด และในแตล ะจุ ด จะต องมีก อกน้ํ า
ไมนอยกวา ๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด
๑ จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน
๓๐ แผง
(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มีที่เก็บ สํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผง
จําหนายอาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร
ตามที่กําหนดได
ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจ
จัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได
ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในอาคารตลาด
ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง
ขอ ๑๓ ตองจัด ใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่ร องรับ มูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุม อาคาร ตั้ ง อยูน อกตั ว อาคารตลาดและอยู ในพื้ น ที่ ที่ร ถเก็ บ ขนมูล ฝอยเข าออกไดสะดวก
มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูข ายของ หองสว ม ที่ปสสาวะ
อางลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๖ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
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(๒) บริเวณสําหรับ ผูข ายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปน สัดสวนโดยเฉพาะ
โดยมีลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน
พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต
(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ
มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปน
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักน้ําเสีย
กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโ ครงสรางเฉพาะเสาและหลัง คา โครงเหล็กคลุม ผาใบ เต็น ท รม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๗ ตองจัดใหมหี องสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
ที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการ
ที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร
ขอ ๑๘ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๙ เมื่ อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ได ดํ า เนิ น กิ จ การต อ เนื่ อ งกั น
เปนระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เปนตลาดประเภทที่ ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอน
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
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หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๒๐ การจั ด วางสิ น ค า แต ล ะประเภทในตลาดต อ งจั ด ให เ ป น หมวดหมู ไม ป ะปนกั น
เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร สําหรับกรณีที่เปนอาหารสด
หรืออาหารเนื้อสัตวชําแหละซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้น
ไหลจากแผงลงสูพื้นตลาดและตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ํา
ขอ ๒๑ กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง ตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาด ไดแก ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน
หองสวม ที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใช ระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม
ทอน้ําประปา เปนตน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอย
ใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และจัดใหมีการลางตลาด
ตามหลักสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๔) จัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย
บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย มิใหมีกลิ่นเหม็น และตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
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(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี
และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนาย
อาหารสด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติด ตอ
ใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท
เนื้อสัตวชําแหละลงสูพื้นตลาด
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตองไมกระทําการและดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจ
กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) ไมนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๒) ไมสะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไวในตลาดจนกอใหเกิดความสกปรกรกรุงรัง
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค
(๓) ไมถาย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากในที่ซึ่งจัดไวสําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ไมทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(๕) ไมใชตลาดเปนที่พักอาศัย
(๖) ไมกระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ (ใชขอความตามขางลาง)
หมวด ๔
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิ ละใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต
ใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง ดังตอไปนี้
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(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
(๖) การเข า รั บ การฝ ก อบรมด า นสุ ข าภิ บ าลอาหารและอื่ น ๆ ตามหลั ก เกณฑ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา
ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคา
ล้ําแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ
ตอระบบการระบายอากาศ และแสงสวาง ทั้ง นี้ ตามที่เจ าพนักงานทอ งถิ่น กําหนดโดยคําแนะนํ า
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมี
การรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ป รากฏอาการเปน ที่รังเกียจแกสังคม โรคผิว หนัง ที่นารัง เกียจ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว า งขายสิ น ค า ต อ งแต ง กายสุ ภ าพ สะอาด เรี ย บร อ ย หรื อ ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล
เชน ไมไอหรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบ
หรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัด
สถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว
จาน ชาม ชอนและสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาด
และจัดเก็บที่ถูกตอง
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หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๔) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง
(๕) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด
ขอ ๓๐ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส งคืน คําขอพรอมทั้ง แจงความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต
หรือมีห นั ง สือแจง คําสั่ง ไม อนุญาตพรอมดว ยเหตุผลใหผูข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิบ วั น นับ แตวั น
ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผู ขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๑ ผูไ ดรับ อนุญ าตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนังสือแจ ง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
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ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ โดยอนุโลม
ขอ ๓๓ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลพญาแมน
ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๖ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ าคั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
และการไมป ฏิ บัติ ห รื อปฏิ บัติ ไ ม ถูกต องนั้น กอใหเ กิด อัน ตรายอยา งรา ยแรงตอสุ ขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๔๐ ผูถ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๓ ความในขอ ๑๐ (๑) (๕) (๖) (๗) (๑๐) (๑๒) และขอ ๑๑ มิใหใชบังคับกับ
ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ขึ้นกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมิง คําสวน
นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติตาํ บลพญาแมน
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ
๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และการต่ออายุใบอนุญาต
๑.๑ ขนาดพื้นที่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
๑.๒ ขนาดพื้นที่มากกว่า ๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
๑.๓ ขนาดพื้นที่มากกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งแผงค้าขาย
๓. ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ แผงละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐
๑๐

หมายเหตุ

เลขที่รับ............................
วันที่..................................

แบบคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน
วันที่................ เดือน ..................................... พ.ศ. .......................
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน)
ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ/ตัวแทนผู้ประกอบการ ชื่อ.........................................................สัญชาติ..................อายุ..............ปี
อยู่บ้านเลขที.่ .....................หมูท่ ี่..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................โทรศัพท์...............................
ยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน ด้วยผู้ประกอบการได้ประกอบ
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมนของการประกอบกิจการ ดังนี้
๑. สถานประกอบการชื่อ “………………………………………………………………………………………………………………”
๒. ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่..................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................ถนน..........................
ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์................... โทรสาร.............................................
๓. ประเภทกิจการที่ประกอบเกี่ยวกับ ..........................................................................ลักษณะกิจการ
คือ................................................................................................................................................
๔. พื้นที่ประกอบกิจการ จํานวน.....................................ตารางเมตร จํานวนห้องพัก.......................ห้อง
๕.  พนักงาน  คนงาน  ผู้รบั จ้าง จํานวน...................................คน
๖. การใช้เครือ่ งจักร เครื่องจักรกล ขนาด....................................แรงม้า จํานวน....................................ตัว
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(..................................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่

ประเภทกิจการ
๑. ตลาด
 เอกชน
 สาธารณะ
๒. จําหน่ายอาหาร  ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.  เกิน ๒๐๐ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม.  เกิน ๓๐๐ ตร.ม.
๓. สะสมอาหาร
 ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.  เกิน ๒๐๐ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม.  เกิน ๓๐๐ ตร.ม.
๔. เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวกับ..............................................................ลําดับที่................................
๕. เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๖. อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................
๗. ค่าธรรมเนียม....................................................บาท ตามลําดับที่....................................................(ตามข้อบัญญัติ)
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับคําร้อง
(........................................................)
ตําแหน่ง.............................................................

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาพร้อมแล้ว ดังนี้คือ
๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ของเจ้าของกิจการ ขนาด ๑ x ๑ จํานวน ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประชาชน  ประชาชน  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ ชุด
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด
๔. ใบรับรองแพทย์
จํานวน ๑ ชุด
๕. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล) จํานวน ๑ ชุด
๖. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ยื่นคําร้องไม่ใช้เจ้าของสถานประกอบการ) จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด
๗. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๗.๑ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีอาคารใหม่)
๗.๒ รายงานมาตรการติดตามผลกระทบสิง่ แวดล้อม (กรณีจํานวนห้องพัก ๑๐ ห้องขึ้นไป)
๗.๓ ใบอนุญาตสถานประกอบการประเภทนวดเพื่อสุขภาพ/สปาเพื่อสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ..........................................
๗.๔ ใบรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารของ อบต.พญาแมน ปี...................................
๗.๕ ใบอนุญาตสถานที่จําหน่ายอาหาร/สะสมอาหารของ อบต.พญาแมน ปี.................................
๗.๖ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อบต.พญาแมน ปี.........................................
๗.๗ ....................................................................................................................................................
ขอรับรองว่า หลักฐานและเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการและใกล้เคียง
เหนือ
ออก

ตก
ใต้
เลขที่รับ.................../.........................

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เขียนที่...........................................................

เลขที่รับ.................../.........................

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เขียนที่...........................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัว
ประชาชนเลขที่
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.....................หมู่ท.ี่ .......................
ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................
เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง .............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร......................................... ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมี ดังนี้
๑. .........................................................อยู่บ้านเลขที.่ ................หมู่ที่........ตรอก/ซอย...........................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................โทรสาร.........................................................
ได้ขออนุญาต ............................................................................................................................................................................
ใบอนุญาต เล่มที.่ .............เลขที.่ ..............ปี...................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................
สถานที่ตั้งเลขที่...............................หมู่ท.ี่ ......................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด...................................................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร...............................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนื่องจากใบอนุญาต
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุดในสาระสําคัญ

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม
สูญหาย
๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
๖. อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)......................................................
(...............................................)
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้
ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
(ลงชื่อ)........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(................................................)

