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ระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด 
ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด พ.ศ. ……………. 

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

 โดยระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยการจัดระเบียบตลาด พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่ไม่
คลอบคลุมและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 

  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๔๘ เตรส (4) มาตรา 51 (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (3) นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบล 
ยางตลาด พ.ศ. 2564” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบล
ยางตลาด 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยการจัดระเบียบตลาด พ.ศ. 2548 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
    “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งเทศบาลต าบลยางตลาดจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม
เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว 
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับ ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันที่ก าหนด  
    “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลยางตลาด 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 
    “ห้องเช่าหรือห้องแถว” หมายความว่า ห้องเช่าหรือห้องแถวซึ่งอยู่ภายในตลาด  
และเทศบาลก าหนดไว้ให้ผู้ขายเช่าเพ่ือขายสินค้าในตลาด 
   “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด
เทศบาลต าบลยางตลาดที่นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาดแต่งตั้งจากตัวแทนผู้ประกอบการจ านวนไม่เกิน 9 คน 
  ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาดแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดจากตัวแทน
ผู้ประกอบการจ านวนไม่เกินเก้าคน โดยท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตลาดสดต่อเทศบาล 
ประสานงานระหว่างเทศบาลกับผู้ขายสินค้า รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมผู้ขายสินค้าให้ปฏิบัติตาม
ระเบียนนี้  
  ข้อ 6 ผู้ใดจะขายสินค้าในตลาดจะต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาล  โดยให้ยื่นแบบค าร้องและ
เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีเทศบาลก าหนด  
  ข้อ 7 ใบอนุญาตขายสินค้าในตลาดตามข้อ 6 มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  
  ข้อ 8 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ยื่นแบบค าร้องขอรับใบ
แทนใบอนุญาตตามท่ีเทศบาลก าหนด  
  ข้อ 9 ใบแทนใบอนุญาตขายสินค้าตามข้อ 8 มีอายุเท่าใบอนุญาตฉบับเดิม 
 
 

ข้อ 10 กรณี… 
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  ข้อ 10 กรณีใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตหมดอายุ และผู้ขายประสงค์จะขายสินค้าใน
ตลาดต่อไป ให้ยื่นค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมตามที่เทศบาลก าหนด 
 ข้อ 11 ผู้ขายและผู้ช่วยขายสินค้าในตลาดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเทศบาลก าหนดโดย
เคร่งครัด ดังนี้ 
   (1) ห้ามก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง แก้ไข หรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดลักษณะ
เดียวกันภายในหรือภายนอกตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาล หากฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณายกเลิกการอนุญาตขายสินค้าในตลาดของผู้ขายรายนั้น และผู้ฝ่าฝืนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
รื้อถอนเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
   (2) ให้ท าการขายสินค้าเฉพาะเวลา 02.00 – 21.00 น. และนอกเหนือจากกรณี
ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาล 
   (3) ผู้ขายต้องไม่วางสินค้ากีดขวางทางเดิน 
    (4) ห้ามมิให้ผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่น่ารังเกียจท าการขาย ท า ประกอบ ปรุง
หรือสะสมอาหาร หรือน้ าแข็งในตลาด 
    (5) ห้ามมิให้ขายสินค้าที่ไม่เป็นการปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เช่น เนื้อสัตว์เป็นโรค อาหาร
บูด เสีย สกปรก หรือทีเ่หลือจากบุคคลอ่ืนบริโภค เป็นต้น  
    (6) ในกรณีผู้ขายสินค้าไม่มาขายสินค้าในล็อกซึ่งตนได้รับอนุญาตติดต่อกันเกิน 7 วัน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการอนุญาตขายสินค้าในตลาดของผู้ขาย 
รายนั้น 
    (7) ห้ามมิให้ผู้ขายโอนสิทธิ ขายสิทธิ ในการเข้าขายสินค้าในตลาดให้บุคคลอ่ืน 
หรือกระท าการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน หากฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการอนุญาตขาย
สินค้าในตลาดของผู้ขายรายนั้น 
     (8) ห้ามมิให้ผู้ขายเชื่อมต่อไฟฟ้า หรือน้ าประปาภายในตัวอาการโดยเด็ดขาด เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเทศบาล หากฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการอนุญาตขายสินค้าในตลาด
ของผู้ขายรายนั้น และผู้ฝ่าฝืนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
    (9) ในกรณีที่มีการขออนุญาตเชื่อมต่อไฟฟ้า หรือน้ าประปา ผู้ขายจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือน้ าประปา เช่น ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า หรือมิเตอร์น้ าประปา 
สายไฟ หรือท่อประปา รวมทั้งค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เป็นต้น 
    (10) ผู้ขายซื้อได้รับอนุญาตให้เชื่อต่อไฟฟ้าหรือน้ าประปา จะต้องช าระค่าไฟหรือ 
ค่าน้ าประปาในอัตราที่เทศบาลก าหนด  
    (11) ห้ามมิให้ก่อไฟหรือหุงต้ม ทอด ภายในบริเวณตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
    (12) ต้องดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย สุขลักษณะภายในบริเวณล็อกขายสินค้า
ของตนเอง 
    (13) ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายโดยเคร่งครัด 
  ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ตลาดเป็นที่หลับนอน    
  ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้ง ถ่าย เท มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลงพ้ืนทางเดินหรือภายในบริเวณตลาด 
  ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้ใดบ้วนน้ าลาย น้ าหมาก หรือชานหมาก เสมหะ หรือสั่งน้ ามูก ลงบนพ้ืนตลาด 
 
 

ข้อ 15 ผู้ขาย… 
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 ข้อ 15 ผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าต้องจอดรถในบริเวณท่ีซึ่งเทศบาลก าหนดไว้เท่านั้น 
  ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมาภายในตลาด 
 ข้อ 17 ห้ามเล่นการพนัน หรือน าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในตลาด  
  ข้อ 18 ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในตลาด 
 ข้อ 19 ในกรณีผู้ที่ท าการฝ่าฝืนข้อ 12 ถึง ข้อ 18 เป็นผู้ขายหรือผู้ช่วยขายให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการอนุญาตขายสินค้าในตลาดของผู้ขายรายนั้น 
  ข้อ 20 ผู้ขายสินค้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ในอัตราตารางเมตรละ 50 บาท/ต่อปี 
  ข้อ 21 นอกจากจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามข้อ 20 แล้ว ผู้ขายจะต้องช าระค่าขายสินค้า
รายวันในอัตราตารางเมตรละ 10 บาท/ต่อครั้ง   
  การคิดค่าขายสินค้ารายวันในแต่ละวันจะคิดวันละสองครั้ง ครั้งแรกคิดค่าขายตั้งแต่เวลาตลาด
เปิดท าการขายไปจนถึงเวลา 12.00 น. และหลังจากเวลา 12.00 น. จนถึงเวลาตลาดท าการปิดขาย คิดค่าขาย
อีกหนึ่งครั้ง  
 ข้อ 22 มิให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 20 และค่าขายสินค้ารายวันตามข้อ 21 มาบังคับ
กับกรณีการขายสินค้าบริเวณห้องเช่าหรือห้องแถวที่อยู่ภายในตลาด 
  ผู้ใดจะขายสินค้าบริเวณห้องเช่าหรือห้องแถวซึ่งอยู่ภายในตลาด ต้องท าสัญญาเช่ากับเทศบาล
ตามสัญญาเช่าท้ายระเบียบนี้ โดยต้องช าระค่าเช่าเดือนละ 300 บาท และต้องช าระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 
  นอกจากจะต้องช าระค่าเช่าตามวรรคสองแล้ว ผู้เช่าซึ่งขายสินค้าในห้องเช่าหรือห้องแถว 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ในอัตราปีละ 300 บาท และช าระค่าขายสินค้ารายวันในอัตราวันละ 30 
บาท/ต่อวัน 
    ข้อ 23 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ สั่งปิดตลาด 
หรือมีค าสั่งอ่ืนใดอันมีผลให้ผู้ขายกระท าการหรืองดกระท าการใด หรือขอความร่วมมือให้ผู้ขายกระท าการหรืองด
กระท าการใดในตลาด เนื่องจากมีเหตุจ าเป็น เช่น เกิดโรคระบาด หรือ เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ขายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด หรือให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่อิดเอื้อน หากปรากกฎว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น
หรือไม่ให้ความร่วมมือ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการอนุญาตขายสินค้าในตลาดของผู้ขายรายนั้น 
  ข้อ 24 ผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าในตลาดก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าในตลาดตามระเบียบนี้ไปจนกว่า ใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ และ เมื่อ
ใบอนุญาตหมดอายุแล้วหากประสงค์จะท าการขายสินค้าในตลาดต่อไป ให้ท าการขออนุญาตตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 25 ให้นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาดรักษาการตามระเบียบนี้ มีอ านาจในการพิจารณา
วินิจฉัย หรือมีค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ. 2564 
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เอกสารแนบท้าย 

ระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด พ.ศ. ……….. 
 

 1. แบบค าร้องขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/ขอใบแทนใบอนุญาตเข้าขายสินค้าในตลาดสด
เทศบาลต าบลยางตลาด 
  2. ใบอนุญาตขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด 
 3. ใบแทนใบอนุญาตขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด 
 4. สัญญาเช่าห้องเช่าหรือห้องแถว 
 



   
 

 
 
                                 

แบบค ำร้องขอรับใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำต/ขอใบแทนใบอนุญำต 
เข้ำขำยสินค้ำในตลำดสดเทศบำลต ำบลยำงตลำด 

 

 เขียนที่……………………………………………………… 
 วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. ………… 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 
 

เรื่อง......................................................................................... 
   

  1.  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ............ .............. 
ที่อยู่เลขท่ี.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...... ............................... 
แขวง/ต าบล...................................................เขต/อ าเภอ............... ..........................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... ........ 
  2. ขออนุญาตเข้าขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด เพ่ือขายสินค้าประเภท……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล็อกขายสินค้าหมายเลข……………………………………………….พ้ืนที่………………………………………………..ตารางเมตร 
หรือขายสินค้าในห้องเช่าหรือห้องแถว เลขที่/ล็อกที…่………………………………………………………………………………. 
(กรณีขอต่อใบอนุญาตให้ข้ามไปกรอกรายละเอียดตามข้อ 3 /กรณีขอใบแทนใบอนุญาตให้ข้ามไปกรอก 
รายละเอียดตามข้อ 4) 
 3. ขอต่อใบอนุญาตขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด ใบอนุญาตเลขที่……………… 
ออกให้ ณ วันที่…………………………………………………..สิ้นสุดวันที่……………………….…………………….………………….. 
  4. ขอใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิมเนื่องจาก สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระที่ส าคัญ ใบอนุญาต 
ฉบับเดิม เลขที่……………………ออกให้ ณ วันที่………………………….………..สิ้นสุดวันที่……………………………………. 
  5. มีความประสงค์ขอเชื่อมต่อ  ไฟฟ้า  น้ าประปา ภายในตลาด โดยข้าพเจ้าจะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือน้ าประปา เช่น ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า หรือมิเตอร์น้ าประปา สายไฟ 
หรือท่อประปา รวมทั้งค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เป็นต้น และจะช าระค่าไฟ ค่าน้ าตามที่เทศบาลต าบล
ยางตลาดเรียกเก็บ 
 6.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
    ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่อใบอนุญาต) 
    ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย (กรณี
ขอใบแทนใบอนุญาตซ่ึงสูญหาย) 
    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีขอใบแทนใบอนุญาตซึ่งถูกท าลายหรือช ารุดในสาระ
ที่ส าคัญ) 
   สัญญาเช่า (กรณีขายในบริเวณห้องเช่าหรือห้องแถวภายในตลาดสด) 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6. ข้าพเจ้า… 
 

ค าขอเลขที่............/................ 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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  7. ข้าพเจ้ายินยอมให้เทศบาลต าบลยางตลาด จัดล็อกสินค้าให้ตามทีเ่ห็นสมควร  
  8. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบล  
ยางตลาด พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ขอต่อใบอนุญาต 

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



 
 
 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต/ขอใบแทนใบอนุญำต 

 
 

  ค าขอเลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน.......................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ คือ 
      1)........................................................................................... ............................ 
   2).......................................................................................................................  
   3)................................................................................................. ...................... 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................. 
       (...............................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................... 
 
 
.                                                                                                                                  . 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับ 
ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต/ขอใบแทนใบอนุญำต 

 
 

  ค าขอเลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน.......................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ คือ 
      1).......................................................................................................................  
   2).......................................................................................................................  
   3).......................................................................................................................  
 

 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................. 
       (...............................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ใบอนุญำต 
ขำยสินค้ำในตลำดสดเทศบำลต ำบลยำงตลำด 

 

  เลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ......................  
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด... ........................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................  
 เข้าขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด ประเภท……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล็อกสินค้าหมายเลข……………………………………………………….พ้ืนที่………………………………………………ตารางเมตร 
หรือขายสินค้าในห้องเช่าหรือห้องแถว เลขที่/ล็อกที่…………………………………………………………………………………. 
เสียค่าธรรมเนียมรายปี ๆ ละ .......................................บาท (..............................................................................) 
และเสียค่าขายสินค้ารายวันครั้งละ...............................บาท (..............................................................................) 
(การคิดค่าขายสินค้ารายวันคิดตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด 
พ.ศ. 2564 ข้อ 21 และกรณีขายในห้องเช่าหรือห้องแถวคิดค่าขายสินค้ารายวันตามข้อ 22) 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาล
ต าบลยางตลาด พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (3) ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันออกใบอนุญาต 
 (4) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้  วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................  
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ  วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................  
  
 
                  (ลงชื่อ).................................................. 
                           (............................................) 
                                                             ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 
                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

ค ำเตือน  (1) หากใบอนุญาตสูญหายให้ติดต่อขอรับใบแทนใบอนุญาต ณ เทศบาลต าบลยางตลาด โดยใบแทน 
    ใบอนุญาตจะมีอายุเท่าใบอนุญาตฉบับเดิม 
  (2) กรณีใบอนุญาตหมดอายุและหากประสงค์จะต่อใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน 
    วันที่ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

 (มีต่อด้านหลัง) 
 



 
 

(ด้านหลัง) 
 

รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญำต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอำยุ

ใบอนุญำต 

 

ใบเสร็จรับเงิน 
    

   

(ลงช่ือ) 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 



 
 
 
 

 

 

ใบแทนใบอนุญำต 
ขำยสินค้ำในตลำดสดเทศบำลต ำบลยำงตลำด 

 

             เลขที่................./......................... 
 (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้......................................................................
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ต าบล.............................อ าเภอ....................................
จังหวัด...........................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เลขที.่…………....…./…………………..…….……. 
ออกให้เมื่อวันที่…………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………………….และจะสิ้นอายุในวันที่…….……….
เดือน……………………..…….พ.ศ. ………………………..… ซึ่งอนุญาตให้เข้าขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลต าบล 
ยางตลาด ประเภท………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล็อกสินค้าหมายเลข……………………………………………………….พ้ืนที่………………………………………………ตารางเมตร 
หรือขายสินค้าในห้องเช่าหรือห้องแถว เลขที่/ล็อกที่…………………………………………………………………………………. 
เสียค่าธรรมเนียมรายปี ๆ ละ .......................................บาท (..............................................................................) 
และเสียค่าธรรมเนียมรายวัน ๆ ละ...............................บาท (..............................................................................) 
(การคิดค่าขายสินค้ารายวันคิดตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด  
พ.ศ. 2564 ข้อ 21 และกรณีขายในห้องเช่าหรือห้องแถวคิดค่าขายสินค้ารายวันตามข้อ 22) 
  (2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสด
เทศบาลต าบลยางตลาด พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการใบแทนใบอนุญาตนี้ได้ 
  (3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุเท่าใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้ วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ................. 
  (5) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ................. 
  
 
                  (ลงชื่อ)..................................................  
                           (............................................) 
                                                             ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 
                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

ค ำเตือน  (1) หากใบแทนใบแทนอนุญาตสูญหายให้ติดต่อขอรับใบแทนใบอนุญาตฉบับใหม่ ณ เทศบาลต าบล 
    ยางตลาด โดยใบแทนใบอนุญาตจะมีอายุเท่าใบอนุญาตฉบับเดิม 
  (2) กรณีใบแทนใบอนุญาตหมดอายุและหากประสงค์จะต่ออายุใบแทนใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอต่อ 
    อายุก่อนวันที่ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

 (มีต่อด้านหลัง) 
 



 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญำต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอำยุ

ใบอนุญำต 

 

ใบเสร็จรับเงิน 
    

   

(ลงช่ือ) 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

สัญญาเช่าห้องเช่าหรือห้องแถว 

  สัญญานี้ท าที่    เทศบาลต าบลยางตลาด         วันที่        เดือน                พ.ศ.           . 
ระหว่าง      เทศบาลต าบลยางตลาด โดยนายชัยเวศ เกสรรัตน์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด     .                                                                                                  
ที่อยู่          ส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด ถนนถีนานนท์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120       . 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่ำ” ฝ่ายหนึ่งกับ                                                   อายุ          ปี 
ที่อยู่                  หมู่ที ่                ต าบล                               อ าเภอ                                                     .
จังหวัด                                        ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่ำ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

    ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันไว้มีข้อความดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงรับเช่า ห้องเช่าหรือห้องแถว เลขท่ี/ล็อกที่…………….. 
ซึ่งอยู่ภายในตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน” มีก าหนดเวลา 1 ปี
เพ่ือใช้ขายสินค้าในตลาดตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบลยางตลาด พ.ศ. 
2564 และผู้เช่ายอมเสียค่าเช่าให้เดือนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยผู้เช่าจะช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้
เช่าผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าซึ่งมาเรียกเก็บค่าเช่า ณ สถานที่เช่าในทุก ๆ วันสิ้นเดือน  หรือตามวันที่
ผู้ให้เช่าก าหนด 
   ข้อ 2 ในวันท าสัญญาผู้เช่าได้ช าระค่าเช่าล่วงหน้าจ านวน 1 เดือน เป็นจ านวน 300 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) และผู้ให้เช่าได้รับเงินดังกล่าวแล้วในวันท าสัญญาฉบับนี้ ตามใบเสร็จเล่มที่……………………… 
เลขที…่………………………วันที่……………..เดือน…………………………………………..พ.ศ. ………………………………………. 
   ข้อ 3 ผู้เช่าสัญญาว่า  
  (1) จะปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลต าบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลต าบล 
ยางตลาด พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ยินยอม
ให้ผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
  (2) จะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ต่อเติม หรือกระท าการใดในลักษณะท านอง
เดียวกันกับทรัพย์สินซึ่งเช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า  
  (3) กรณีผู้ให้เช่าถูกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียกให้ช าระเงินหรือช าระค่าปรับ
เนื่องจากผู้เช่าฝ่าฝืนข้อ 3 (2) ผู้เช่ายินยอมจะช าระเงินหรือค่าปรับจ านวนดังกล่าวตามที่ผู้ให้เช่าถูกเรียกเก็บ
พร้อมทั้งยินยอมช าระดอกเบี้ยตามที่กฎหมายก าหนดของจ านวนเงินดังกล่าว และยินยอมให้ผู้เช่ายกเลิกสัญญา
เช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 (4) ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าไปตรวจทรัพย์สินที่เช่าได้ตลอดเวลา 
 (5) ถ้าผู้เช่าจะท าประกันอัคคีภัยอย่างใดในทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าจึงจะท าได้ 
 (6) ผู้เช่าจะสงวนรักษาอาคารและส่วนประกอบรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหลาย และเครื่อง
ตกแต่งอาคารและสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันบ ารุงรักษาอย่างดีตามควรแก่สภาพสิ่งของนั้น ๆ และจะท าการ
ซ่อมแซมเล็กน้อยตามที่จ าเป็นเพื่อการสงวนรักษาทรัพย์สินดังกล่าวนั้นด้วย 
 (7) ผู้ เช่าจะไม่ให้บุคคลอ่ืนเช่าช่วง หรือไม่โอนสิทธิการเช่าของตนซึ่งมีอยู่ เหนือ
ทรัพย์สินที่เช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืน 
 
 
 

(8) ผู้เช่า… 
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 (8) ผู้เช่าจะไม่ประพฤติและกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นที่ร าคาญแก่ผู้เช่ารายอ่ืน ๆ 
หรือกระท าสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สถานที่ เช่าหรืออาจเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ  
ผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ใกล้เคียง และจะไม่กระท าหรือให้ผู้อื่นกระท าการอันผิดกฎหมายในสถานที่เช่านี้ 
 (9) ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดในบรรดาความเสียหาย หรือบุบสลายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินที่เช่าเพราะความผิดของผู้เช่าหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เช่า 
  ข้อ 4 ผู้ให้เช่าสัญญาว่า 
  (1) จะออกใบรับเงินค่าเช่าทุกคราวที่รับช าระค่าเช่า 
  (2) จะท าการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามหน้าที่ของผู้ให้เช่า เว้นแต่การซ่อมแซม
เล็กน้อย เพ่ือสงวนรักษาทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่ของผู้เช่าดังกล่าวในข้อ 4 (5) 
 ข้อ 5 ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า  
ได้ทันท ี
 ข้อ 6 เมื่อสัญญาเช่าระงับสิ้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าครอบครอง  
ทรัพย์สินที่เช่า โดยถือว่าผู้เช่าและบริวารยินยอมออกจากทรัพย์สินที่เช่า ทั้ งนี้ โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้เช่าและของบริวารผู้เช่าออกจากทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งปิดประตูใส่กุญแจทรัพย์สินที่ เช่าได้ทันที 
และผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวเพียงผู้เดียว 
  ข้อ 7 ผู้เช่ายินยอมที่จะเป็นผู้ช าระค่าอากรแสตมป์ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรก าหนด 
 ข้อ 8 ในวันท าสัญญานี้ผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพดีและเป็นปกติดี
ทุกประการ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้ 
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

 

  ลงชื่อ                               ผู้ให้เช่า 
 (นายชัยเวศ  เกษรรัตน์) 

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 
 
  ลงชื่อ                               ผู้เช่า 
                                                   (…………………..…………..…) 
 
  ลงชื่อ                               พยาน 
                                                   (…………………..…………..…) 
 
  ลงชื่อ                               พยาน 
                                                   (…………………..…………..…) 
 


