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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 
เรื่อง   ตลาด 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  วาดวยตลาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวและนายอําเภอโนนสะอาด  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุม  เพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 
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  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสด 

หรือเนื้อสัตวที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พรอมที่จะรบัประทานไดรวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือใหอาหาร

สะอาด  ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีที่เปนพิษ  ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน  

อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลง 

ที่เปนพาหะนําโรค 

  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด  ไมมีส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบ

ตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

ขอ ๕ หามผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบงัคบัแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้ง

ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  และใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
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ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัติและใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

ลักษณะของตลาด 
 

 

ขอ ๗ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑) ตลาดประเภทท่ี  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว

ในสวนที่  ๑ 

  (๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว

ในสวนที่  ๒ 

ขอ ๘ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ   

ของเสีย  โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 
 

 

ขอ ๙ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 

ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ท่ีขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ

มูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๐ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาด

กวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

  (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคงและแข็งแรง 

  (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมี

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
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  (๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย   

ไมมีน้ําขังและไมล่ืน 

  (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๖) เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  

เชน  สุนัข  มิใหเขาไปในตลาด 

  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

  (๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ  ท้ังนี้  ตองไมใชแสง

หรือวัสดุอื่นทําใหสีของสินคาเปล่ียนไปจากธรรมชาติ 

  (๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร

และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

  (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  

ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย

หรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

   (๑๐.๑) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา  

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  ๑  จุด  

ตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง 

   (๑๐.๒) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ   

และแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   (๑๐.๓) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีท่ีมี

แผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตร 

ตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  
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ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัด

ใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได 

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับ

การขนถายสินคาในแตละวันและสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่ 

ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามท่ีกําหนดให 

ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีที่อยูในตัวอาคารตลาด

ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปด

และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 
 

 

ขอ ๑๕ ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ

และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๖ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงายและไมมีน้ําขัง  เชน  พ้ืนคอนกรีต  

พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 



 หนา   ๕๓ 
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  (๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดแุขง็แรงท่ีมีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

  (๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

  (๕) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีที่ลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา

สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพักน้ําเสีย  

กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

  (๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใด

ในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ 

ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในที่ที่

เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวมของ

หนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ทั้งนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  ๕๐  เมตร 

ขอ ๑๘ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอย

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนะของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทท่ี  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนา 

เปนตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา

ปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทที่  ๑  ตามขอบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและขั้นตอน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๒ 

การดําเนนิกิจการตลาด 
 

 

ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน   

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ ๒๑ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) บํารุงรกัษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  

เชน  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 

  (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  

บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  และดูแล 

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

  (๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

  (๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง 

  (๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของ

เหลวไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาดและจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๕๕ 
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  (๑) ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพท่ีสะอาดใชการไดดี

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

  (๒) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ 

ใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

  (๓) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 

  (๔) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดักมูลฝอย  รวมท้ังกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

ขอ ๒๔ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตรายหรือการระบาดของ

โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทที่  ๒  ตองไมกระทําการ 

และตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

  (๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หรือสุกรในตลาด  

รวมทั้งฆาหรือชาํแหละสัตวปก  ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 

  (๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง 

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  (๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรอืส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

  (๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 
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  (๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

หมวด  ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
 

 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  ตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

  (๕) การลางตลาด 

  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ

ตอระบบการระบายอากาศและแสงสวาง  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

  (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด  

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 
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  (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้  

ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

  (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

  (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  ตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย   

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชน  ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอนหยิบ

หรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนะของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  

ทํา  ประกอบปรุง  เก็บหรือสะสมอาหารและการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยอาหาร 

  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
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  (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะที่สะอาด  และตองมี

อุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด  และใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๔) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   

ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้น  และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

  (๕) เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด

และจัดเก็บที่ถูกตอง 

หมวด  ๔ 

การควบคมุกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรฐั 
 

 

ขอ ๒๙ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาด 

ของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ  ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควร

สงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

ซึ่งจําเปนตองมกีารแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัตมิาตรา  ๘  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ของพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร  ตัวอยางพ้ืนผิว  

ภาชนะอุปกรณหรือจากมือผูขายอาหารในตลาด  พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรีย 

ที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 

  (๒) มีปริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค  เชน  หนู  แมลงวัน  หรือแมลงสาบ 

เกินกวาเกณฑที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  

บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค  โรคเรื้อน  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ 

ที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่นที่ตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ 

ในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ  หรือพบผูปวย 
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เปนโรคติดตอซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น  หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทําใหเกิด

การระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น 

  (๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดส่ิงปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูส่ิงแวดลอมจนอาจเปน

แหลงแพรกระจายของเชื้อโรคหรือแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

หมวด  ๕ 

การขออนญุาตจัดตั้งตลาดและคาธรรมเนียม 
 

 

ขอ ๓๐ หามผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  โดยตองย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดาํของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  

จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ท่ีขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

  (๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๓๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสรางตามที่กําหนดไว

ในขอบัญญัตินี้ 

  (๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณี
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จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  ดวย 

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกกิจการการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบุงแกว 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

และการไมปฏิบัตไิมถูกตองนัน้กอใหเกิดอนัตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ

สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๔๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๕  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๗  หรือขอ  ๒๘  หรือขอ  ๒๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๘   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๓๗  หรือขอ  ๓๘  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนขอ  ๓๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รณภูมิ  ชาภูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบุงแกว 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
********************* 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม  (บาท) 

๑ 

๒ 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ประเภทที ่ ๑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ตลาดประเภทที ่ ๒ 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่จัดตั้งตลาดพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..... ................................ 
ต าบล........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท์........................... 

 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ประเภทที่.....................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด าของผู้ขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
๕. อ่ืน ๆ  .................................................................................................. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (......................................................) 
 
 
 



ค าขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ...................ปี   สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................ ..................... 
ต าบล........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด................ ...........โทรศัพท์.............................. 

 
ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ประเภทที่.....................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔. อ่ืน ๆ  ..................................................................................... 

 
ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การต่ออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี............. 
ให้ต่อใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 

วันท่ี..........เดือน................พ.ศ............ 
ค่าธรรมเนียม...............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........เลขท่ี.......... 
ลงวันท่ี.........เดือน..............พ.ศ........... 
โดยมเีงื่อนไข  ดังนี ้
........................................................... 
(ลงช่ือ)................................................ 
      (.................................................) 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

.............../...................../................... 

การต่ออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี............. 
ให้ต่อใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 
วันท่ี..........เดือน.................พ.ศ........... 
ค่าธรรมเนียม..............................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขท่ี........ 
ลงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ........ 
โดยมเีงื่อนไข  ดังนี ้
............................................................ 
(ลงช่ือ)................................................ 
        (............................................) 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
................../......................../.............. 

การต่ออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี.............. 
ให้ต่อใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 
วันท่ี..........เดือน.................พ.ศ........... 
ค่าธรรมเนียม..............................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขท่ี......... 
ลงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ......... 
โดยมเีงื่อนไข  ดังนี ้
............................................................ 
(ลงช่ือ)................................................. 
         (............................................) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
................../......................../............. 
 

 
   

 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
เล่มที่................เลขที่....................ป.ี....................... 

อนุญาตให้............................................................................อายุ...................ปี   สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..... ................................ 
ต าบล........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด..... .........................โทรศัพท์........................... 

ข้อ  ๑  จัดตั้งตลาด  ประเภท  ...................................................................................................................  
ค่าธรรมเนียม.........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่.........ลงวันที่.......เดือน....................พ.ศ...... ..... 
โดยใช้ชื่อ  ตลาดว่า..........................................พ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตรตั้งอยู่   ณ  เลขที่...............
หมู่ที่..............  ต าบลบุ่งแก้ว  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี   
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วว่าด้วยตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
๒. ............................................................................................. 

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

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

                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
---------------------------------------------------------การต่อใบอนุญาต-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


