
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
เรื่อง   ตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  วาดวยตลาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

หนองแจงใหญและนายอําเภอบัวใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญตั้งแตตั้งแต 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความ

รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา 

หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไมและของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

้หนา   ๑๘๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว 

หรือเนื้อสัตวที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบ 

หรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือให

อาหารสะอาด  ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีท่ีเปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ

ผูบริโภค  เชน  อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  

อุปกรณ  สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัว

อาคารแผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  

บอพักน้ําเสีย  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาด

ใหสะอาด  ไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ  

ทั้งนี้  สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ หามผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ

ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  

และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ 

เปนการเฉพาะรายก็ได 

้หนา   ๑๘๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๖  ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไวในขอ  ๘  ถึงขอ  ๑๓ 

  (๒)  ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไวในขอ  ๑๔  ถึงขอ  ๑๘ 

ขอ  ๗  ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ 

ของเสีย  โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

ขอ  ๘  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 

ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวม 

หรือที่รองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ  ๙  อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาด

กวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง 

  (๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมี

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

  (๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย   

ไมมีน้ําขังและไมล่ืน 

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๖)  เครื่องกั้นหรอืส่ิงกีดขวางทําดวยวสัดุถาวร  และแข็งแรงสามารถปองกันสัตว  เชน  

สุนัขมิใหเขาไปในตลาด 

  (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

  (๘)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 

้หนา   ๑๘๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๙)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มี พ้ืนที่ไมนอยกวา   

๑.๕  ตารางเมตร  และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

  (๑๐)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ

ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบาย

น้ําเสียหรือส่ิงปฏิกูลโดย 

   (๑๐.๑)  มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา 

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  

๑  จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง   

ใหถือเปน  ๓๐  แผง 

   (๑๐.๒)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   (๑๐.๓)  มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผง

จําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวน

แผงจําหนายอาหารสดทกุ  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑)  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒)  การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่ จัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับที่   ๔   

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับและมีขอจํากัด

เรื่องพ้ืนที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาดทางเขาออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคาร

ตามท่ีกําหนดได 

ขอ  ๑๐  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔   

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ   

และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได 

ขอ  ๑๑  ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูใน

อาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะมีผนงักั้นโดยไมใหมีประตเูปดสูบรเิวณจําหนายอาหารโดยตรง 

ขอ  ๑๒  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก   

มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ยตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ  ๑๓  ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๔  ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ  หองสวม  ท่ีปสสาวะ   

อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ  ๑๕  สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๒)  บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ 

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน  

พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

  (๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย 

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

  (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอและจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

  (๕)  ทางระบายน้ําจากจุดที่มีท่ีลาง  โดยเปนรางแบบเปดทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ   

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียงในกรณี

จําเปนเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน  

หรือบอพักน้ําเสีย  กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

  (๖)  กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รม 

หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ขอ  ๑๖  ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ   

ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในที่ 

ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวม

ของหนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  

๕๐  เมตร 

ขอ  ๑๗  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 

มูลฝอยในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๘  เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา

เปนตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการ

พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลา 

และขั้นตอนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๙  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน 

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ  ๒๐  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา

เชน  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 

  (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํามิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓)  ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

  (๔)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการ

สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวา

เดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

  (๕)  จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาด 

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

  (๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของ

เหลวไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ  ๒๒  ผูรับใบอนุญาตให จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ 

การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดักมูลฝอย  รวมท้ังกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๒)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๓)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอให

ดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

  (๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 

ขอ  ๒๓  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการและ

ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

  (๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด

รวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขต

ทองท่ีนั้น 

  (๔)  สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรก  รกรุงรัง  

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  (๕)  ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อืน่ใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๖)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

  (๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

  (๘)  ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

  (๙)  กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๒๔  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิละใหความรวมมือกบัผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒)  การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓)  การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

  (๕)  การลางตลาด 

  (๖)  การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗)  การตรวจสุขภาพตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๕  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ

ตอระบบการระบายอากาศและแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

  (๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่

กําหนดโดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๔)  หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ท้ังนี้

ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  (๕)  ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 
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  (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๖  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค   

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวและโรคตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๓)  ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชน  ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอน

หยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๗  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารท่ีขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยอาหาร 

  (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเลตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓)  การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะท่ีสะอาด   

และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด

และใชการไดดีอยูเสมอ 
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  (๔)  ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหารซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร 

ตองจัดสถานท่ีไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาล

อาหาร 

  (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณท่ีใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ําตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด  

และจัดเก็บที่ถูกตอง 

ขอ  ๒๘  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับ

ใบอนุญาต 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน/หนงัสือรับรองนติิบคุคล  (กรณีเปนนิติบคุคล)  ของผูขอรับ

ใบอนุญาต 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด 

  (๔)  แผนผัง  แบบกอสราง  และรายการปลูกสรางของตลาด 

  (๕)  รูปถาย  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๖)  ใบอนุญาตฉบับเดิม  กรณีตออายุใบอนุญาต 

  (๗)  ใบมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจ 

ขอ  ๒๙  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงาน

ทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๐  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย

คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ  ๓๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแจงใหญ 

ขอ  ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๗  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒ )   ตองคํ า พิพากษาถึ ง ท่ี สุดว า ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๓ )   ไมป ฏิบัติหรื อปฏิบัติ ไมถู กตองตามบทบัญญัติ แห งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน 

ขอ  ๓๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูรบัใบอนญุาตและใหถอืวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขอ  ๔๐   

ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว ในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ภิรมยา  เอกตะค ุ

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแจงใหญ 

้หนา   ๑๙๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 
 

 
 
   

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 
  
ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑ 
๒ 
 

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตลาดประเภทท่ี ๑ 
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตลาดประเภทท่ี ๒ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 
เขียนท่ี................................................................ 

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

๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาต.ิ......................... 
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ....................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก...................................................................... 
................................................................................................................................................... 
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไมครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 
 

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

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไมครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแต 
วันนี้เปนตนไป 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําขอเลขท่ี......./........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 

 
คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

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

๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาต.ิ......................... 
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ....................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก............................................................. 
....................................................................................................................................... 
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไมครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

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

 
 
 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไมครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแต 
วันนี้เปนตนไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..................................................................สัญชาติ....................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี 
      เก่ียวของโดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(๔.๑) ..................................................................................................................................... 
(๔.๒) .................................................................................................................................... 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 

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

                                       ตําแหนง.............................................. 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีตอดานหลัง) 
 
 
 



 
 

(ดานหลัง) 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงาน 

ทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

เขียนท่ี....………………………………..……...…… 
วันท่ี……….เดือน………...……..พ.ศ.………….… 

ขาพเจา………………………........................………..….…………..อายุ………..………..ปสัญชาติ…………….….…… 
อยูบานเลขท่ี….........….…….หมูท่ี…….........……..ตรอก/ซอย………........………….ถนน……………………………………… 
แขวง/ตําบล………..............……………….เขต/อําเภอ…………........…………จังหวัด……..……........…..….………………… 
หมายเลขโทรศัพท……..……………….…………... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต...................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ.................................................................................... 

ประเภท.............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ….……….…….........……ตารางเมตร 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี…........…...…หมูท่ี……............….ตรอก/ซอย………………..…..…..….……….ถนน……….……....……… 
ตําบล…...................………อําเภอ……………..………จังหวัด…….…………หมายเลข
โทรศัพท……….……….……...…..…… 
ตามใบอนุญาต เลมท่ี…..……. เลขท่ี……......…/.….…..ออกใหเม่ือวันท่ี…..….….เดือน………………พ.ศ…...........…… 

(๒) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดเม่ือวันท่ี……....…เดือน………..…………….พ.ศ..………………... 
(๓) พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 




