
 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง   ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  วาดวยตลาดในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแมสูน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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  องคการบริหาร 

สวนตําบลแมสูน  โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  และนายอําเภอฝาง  จึงตรา

ขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  ตลาด   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว  

เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบ  หรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย   

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม  เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา  หรือเปนครั้งคราวหรือ 

ตามวันที่กําหนด 

“สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

“อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไมและของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเปนของสด 

“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตว 

ที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ 

“สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือใหอาหารสะอาด  

ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน  อาหาร  

ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลง 

ที่เปนพาหะนําโรค 

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร   

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน   

บอพักน้ําเสีย  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาด 

ใหสะอาด  ไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ  ทั้งนี้  

สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก   

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้  มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ   

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  และให 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตัง้ตลาดตามวรรคนี้  ปฏิบัติเปนการเฉพาะราย 

ก็ได 

 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของตลาด 

   

ขอ  ๗  ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

(๑)  ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน

สวนที่  ๑ 

(๒)  ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน

สวนที่  ๒ 

ขอ  ๘  ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษของเสีย  

โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  เวนแต

จะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีไดใหความเห็นชอบแลว 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

   

ขอ  ๙  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร   

ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือ 

ที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ  ๑๐  อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง   

ไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

(๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง 

(๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรง  ทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

(๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย  ไมมีน้ําขัง 

และไมล่ืน 

(๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

(๖)  เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  เชน  สุนัข  

มิใหเขาไปในตลาด 

(๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

(๘)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 

(๙)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และ 

ทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  

และมีทางเขาออกสะดวกโดยมีท่ีนั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  ทั้งนี้  

ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย

หรือ  ส่ิงปฏิกูล  โดย 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 (ก)  มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา   

๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด  ๑  จุด   

ตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน   

๓๐  แผง 

 (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหาร

ประเภทปรุงสําเร็จ 

 (ค)  มีที่เก็บสํารองน้ําในปรมิาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด 

ตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตร  ตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสด

ทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

(๑๑)  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(๑๒)  การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัด

เรื่องพ้ืนที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร

ตามท่ีกําหนดได 

ขอ  ๑๑  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนที่เพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่   

ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ  ๑๒  ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาด

ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๑๓  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก 

มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ  ๑๔  ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 

 

ขอ  ๑๕  ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ   

อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ  ๑๖  สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

(๒)  บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  โดยมีลักษณะ

เปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน  พ้ืนคอนกรีต  

พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

(๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย 

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหาร  และ

ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

(๕)  ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีที่ลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  มีความลาดเอียง

ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

หรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีอาจกําหนดใหจัด 

ใหมีบอดักไขมันหรอืบอพักน้าํเสีย  กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้าํสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(๖)  กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใด 

ในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคง  แข็งแรง 

ขอ  ๑๗  ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  และตั้งอยู

ในที่ท่ีเหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือ 

สวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  

๕๐  เมตร 

ขอ  ๑๘  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๑๙  เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนา 

เปนตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผน 

การพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลา

และขั้นตอนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   

หมวด  ๓ 

การดําเนนิกิจการตลาด 

 

ขอ  ๒๐  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภท  ตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน 

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ  ๒๑  กําหนดเวลาการเปดและปดตลาด  ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 

ตลาด  และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ  เรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา  เชน   

ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  อุปกรณ 

ตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 

(๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  

บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน   

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  และ 

เปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

(๔)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่อาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละ 

หนึ่งครั้งก็ได 

(๕)  จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ

หนึ่งครั้ง 

(๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง

ลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 

ตลาดและการรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบ  เรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  

รวมท้ังกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน   

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  และ 

เปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

(๓)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการ 

ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่แจงใหปฏิบัติ 

(๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ 

ลงสูพ้ืนตลาด 

ขอ  ๒๔  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการและ

ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

(๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

(๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมท้ังฆา 

หรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 

(๔)  สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรก  รกรุงรัง  เปนเหตุรําคาญ

เกิดมลพิษที่เปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

(๕)  ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูล 

(๖)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

(๘)  ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 

(๙)  กระทําการอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 

ขอ  ๒๕  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

(๒)  การจัดหมวดหมูสินคา 

(๓)  การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

(๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

(๕)  การลางตลาด 

(๖)  การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๗)  การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๒๖  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตทีก่ําหนด  โดยหามวางสินคาลํ้าแผงจําหนาย

สินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบาย 

อากาศ  และแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

(๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด  โดยสูง

จากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

(๔)  หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้  ตองมีการรักษา

ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๕)  ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

(๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงาน 

ขอ  ๒๗  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะ

นําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญ  รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคตามที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๒)  ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๓)  ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  เชน  ไมไอ

หรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือ 

จับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๒๘  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร 

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน   

๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะที่สะอาด  และตองมีอุปกรณ 

ปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัดสถานที่

ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  จาน  ชาม  

ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บ 

ที่ถูกตอง 

   

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๒๙  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต   

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน / หนังสือรับรองนิตบิุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  ของผูขอรับใบอนุญาต   

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ของอาคารตลาด   

(๔)  แผนผัง  แบบกอสราง  และรายการปลูกสรางของตลาด   

(๕)  รูปถาย  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

(๖)  ใบอนุญาตฉบับเดิม  กรณีตออายุใบอนุญาต 

(๗)  ใบมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

(๘)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติตามความในหมวด  ๒  โดยเครงครัด 

(๒)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับใชในตลาดอยางเพียงพอ 

(๓)  ตองจัดใหมีแสงสวางในตลาดอยางเพียงพอตลอดเวลาการดําเนินกิจการ 

(๔)  ตองจัดใหมีหองน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๕)  ตองรักษาความสะอาดของตลาดใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๖)  ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูคาขาย  ผูชื้อใหเปนสวนสัด  และเพียงพอ  โดยไมใหมีการจอดรถ

กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ  หรือทางเขาออกตลาด 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๗)  หามไมใหผูรับใบอนุญาตทําการดัดแปลง  ตอเติมตลาดไมวาชั่วคราวหรือถาวร  โดยไมได 

รับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๑  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร  

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  ดวย 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแมสูน 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ  ๓๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ

สุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๔๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย

ตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๔๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๔๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๔๓  ผูใดประกอบการตลาดกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงประกอบการนั้นตอไปได   

แตจะตองมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วันชาติ  ศริิภัทรนกุูล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมสูน 



 

บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ สถานท่ีประกอบการ 
คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาท/ป) 

๑ 

 

ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด  

- ตลาดประเภทท่ี  ๑ 

- ตลาดประเภทท่ี  ๒ 

            -  ขนาดพ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๑ ไรข้ึนไป 

            -  ขนาดพ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๑ ไรลงมา 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

 

เขียนท่ี..................................................  

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

 
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ.................ป 

สัญชาติ............... อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย....................ถนน........................ 

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................. โทรสาร..................................  

ขอยื่นคําขอ รับใบอนุญาต   ตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ 

(       ) ตลาดประเภทท่ี ๑   โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................... ตารางเมตร 
(       ) ตลาดประเภทท่ี ๒   โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................... ตารางเมตร   
 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..............หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................... 
ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม   โทรศัพท........................................โทรสาร.......................................  
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต  
๒. สําเนาทะเบียนบาน/ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต  

๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด  
๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด  
๕. รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

๖. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
๗. ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตอใบอนุญาต 
๘. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

๙.อ่ืน........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

    แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

(ตอดานหลัง) 

แบบ ตล.๑ 

คําขอเลขท่ี 

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



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ  

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

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

สวนของเจาหนาท่ี  

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี........................เดือน...........................................พ.ศ. .......................  

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ  

 ไมครบ คือ  

๑)............................................. ............................................. .....  

๒)..................................................................................................... 

๓).................................................................................................................. 

 

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

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

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

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี  

(    ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

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

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

 (    ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

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

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

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

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

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

          วันท่ี............./.............../..............  

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

(    ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

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

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

 (    ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

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

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

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

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

 ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

          วันท่ี............./.............../..............  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  

(     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

 

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

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

              นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

           วันท่ี................/................/............... 



 

แบบ ตล. ๒ 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

เลมท่ี.............เลขท่ี............/.............. 

อนุญาตให   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ................................................................................

อายุ..................ป สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน........................................................................... 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.................. หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย.............................. ถนน...................................

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด……………....................................

โทรศัพท..........................................โทรสาร..................................................... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี...............โดยใชชื่อตลาดวา........................................................ 

ตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................... ถนน.............................................ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง     จังหวัดเชียงใหม       โทรศัพท.............................................. โทรสาร.......................................... 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................... ตารางเมตร      มีจํานวนแผงในตลาด…………..………............แผง 

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต..............................บาท (......................................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี................... ลงวันท่ี…........... เดือน.......................... พ.ศ. ............................ 

ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 

๒.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๘ และ

ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงาน

ทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และคําสั่ง 

๒.๒.................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดถึงวันท่ี.......... เดือน.........................พ.ศ. ................ 

ออกให ณ วันท่ี.......... เดือน.........................พ.ศ. ............... 

 

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

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน 

 ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เขียนท่ี................................................ 

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

  ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการ  

ชื่อ…………………….....………ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท...................ตามใบอนุญาตเลขท่ี...................... 

สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี.................หมูท่ี.................ตาํบลแมสูน  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

โทรศัพท................................................................โทรสาร................................................................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท....................................................

เนื่องจาก............................................................................................................................................................... 

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

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 

   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

   ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 

   (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ / ใช 

แบบ ตล.๓ 


