
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  วาดวยตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

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

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลหางสูงโดยความเห็นของสภาองคการบริหารสวนหางสูง 

และนายอําเภอหนองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

 ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา 

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหาร  อันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความ 

รวมถึงบริเวณท่ีจัดใหไวสําหรับผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา   

หรือเปนครั้งคราวตามวันท่ีกําหนด 

 “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

 “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

 “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเปนของสด 

 “อาหารประเภทสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  เนื้อสัตว 

ที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบ   

หรือปรุงจนสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

 “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือใหอาหาร 

สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีท่ีเปนพิษซึ่งอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค   

เชน  อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทําอาหาร  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ   

สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

 “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร   

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน   

บอพักน้ําเสีย  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด   

ไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้  สารเคมี 

ที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสีย 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นการเปล่ียนแปลง   

ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรบัอนญุาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

 ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  และให 

เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจกาํหนดเงื่อนไขเปนหนงัสือใหผูจัดตัง้ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 ขอ  ๖ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

 (๑) ตลาดประเภทท่ี  ๑  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางและอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไว 

ในขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓ 

 (๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดที่มีไมมีโครงสรางอาคาร  และลักษณะตามที่กําหนดไว 

ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗   และขอ  ๑๘ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๗ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ  ของเสีย   

โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย   

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

ขอ  ๘ ตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคารส่ิงปลูกสราง 

สําหรับผูขายของ  ท่ีขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย   

และที่จอดยานพาหนะตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๙ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาด 

กวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

 (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง 

 (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

 (๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย   

ไมมีน้ําขังและไมล่ืน 

 (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

 (๖) เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว   

เชนสุนัข  มิใหเขาไปในตลาด 

 (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

 (๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 

 (๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง   

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร   

และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

 (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ   

ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย 

หรือส่ิงปฏิกูลโดย 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา   

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด  ๑  จุด 

ตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผงเศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผงใหถือวา  ๓๐  แผง 

   (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหาร 

ปรุงประเภทสําเร็จ 

  (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผง 

จําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตร 

ตอแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผงเศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผงใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑) ระบบบําบัดน้าํเสีย  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ทั้งนี้  ใหมีตระแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

   (๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 ขอ  ๑๐ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ขอ  ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ถายปสสาวะ  และอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนด 

ในกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในพ้ืนที่เหมาะสมนอกตวัอาคารตลาด  หรือกรณีที่อยูในอาคารตลาด 

ตองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 

ขอ  ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและพ้ืนที่ท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปด 

และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ  ๑๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๔ ตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ   

อางลางมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ   

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง   

เชน  พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

 (๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย   

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

 (๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหาร 

และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหาร 

ประเภทปรุงสําเร็จ 

 (๕) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีที่ลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ   

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

หรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน   

หรือบอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

 (๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใด 

ในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ขอ  ๑๖ ตองจัดใหมหีองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม 

นอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการ 

ที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  ๕๐  เมตร 

ขอ  ๑๗  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอย 

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ขอ  ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา 

เปนตลาดประเภทที่  ๑  ไดใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา 

ปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามขอบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและขั้นตอน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน   

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ  ๒๐ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด 

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา   

เชน  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา   

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 

 (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบรเิวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย   

บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน   

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๓) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี   

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

 (๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด   

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย 

เดือนละหนึ่งครั้งในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

อาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

 (๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย 

เดือนละหนึ่งครั้ง 

 (๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว 

ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ  ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด 

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย   

รวมทั้งกรณีท่ีมีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน   

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
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 (๒) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี   

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

 (๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด   

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด 

ตามหลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

  (๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว 

ชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 

ขอ  ๒๒ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด 

ของโรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการ

และตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

  (๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด   

รวมท้ังฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 

  (๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรก  รกรุงรัง  

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

 (๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

 (๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

 (๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

 (๙) กระทําการอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด 

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

ขอ  ๒๓ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิละใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
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 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

 (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

 (๕) การลางตลาด 

 (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ 

ตอระบบการระบายอากาศ  และแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

 (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด   

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ 

บรรจุท่ีปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ท้ังนี้   

ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

 (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

  (๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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ขอ  ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปน 

พาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย   

โรคเรื้อน  ในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบ  ชนิดเอ  ไขหวดัใหญรวมถงึไขหวดัใหญที่ตดิตอมาจากสัตว  และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล   

เชน  ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาด 

กอนหยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยอาหาร 

 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใชภาชนะที่สะอาด   

และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด 

และใชการไดดีอยูเสมอ 

 (๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   

ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
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 (๕) เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว   

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด 

และจัดเก็บที่ถูกตอง 

ขอ  ๒๗ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  ของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด 

 (๔) แผนผัง  แบบกอสราง  และรายการปลูกสรางของอาคาร 

 (๕) รูปถาย  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม  กรณีตอใบอนุญาต 

 (๗) ใบมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขอ  ๒๘ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด 

เรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ภายในตลาด  ไดแก  ตัวอาคาร  อุปกรณตาง ๆ   

เชนสายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  ทอน้ําประปา  เปนตน  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยูตลอดเวลา 

 (๒) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไมรั่วซึม  และมีฝาปดประจําทุกแผงจัดใหมีการเก็บกวาด 

มูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจําและดูแลรวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  และลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล 

อยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

 (๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา  หองสวม  ที่ถายปสสาวะ  บอดักไขมัน   

และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๙ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด 

เรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไมรั่วซึม  และมีฝาปดประจําทุกแผงจัดใหมีการเก็บกวาด 

มูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจําและดูแลรวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
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 (๒) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  และลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล 

อยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

 (๓) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา  หองสวม  ที่ถายปสสาวะ  บอดักไขมัน   

และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา 

ขอ  ๓๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมทั้งสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหางสูงเทานั้น 

 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  ดวย 

ขอ  ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรอืกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๓๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูง 

ขอ  ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ  ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมคิด  เอนกวศนิชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหางสูง 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

ประเภทตลาด อัตราคาจัดตั้ง 
อัตราคาขอเปล่ียนแปลง/
ขยายหรือลดพ้ืนท่ีตลาด 

อัตราคาเปล่ียนช่ือ
ผูรับใบอนุญาต 

อัตราคาตอ
ใบอนุญาต 

ตลาดประเภทท่ี  ๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
ตลาดประเภทท่ี  ๒ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 



   
แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

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

 

 ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.............................................................อายุ...........ป  สัญชาติ........................... 
อยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................โทรศัพท.............................. 
โทรสาร................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
 (  )  ตลาดประเภทท่ี  ๑  (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร)  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร   
 (  )  ตลาดประเภทท่ี  ๒  (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร)  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร   
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................
ตําบล..........................อําเภอ....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท......................................
โทรสาร............................................. 
 พรอมคําขอนี ้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้   
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
   สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล)  ของผูขอรับใบอนุญาต 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด 
   แผนผัง  แบบกอสราง  และรายการปลูกสรางของอาคาร 
   รูปถาย  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
   ใบมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   
  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
   
        (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
        (....................................................) 

คําขอเลขที.่.........../........... 

 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข   
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
         (ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานสาธารณสุข   
        (................................................)   
          วันท่ี............../................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   
  (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได   
  (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   
   
 
                                                   (ลงชื่อ).................................................. 
                                                           (.................................................) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
                                                            วันท่ี............/............/........... 



สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี......................................ไดรับเม่ือวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   ๑)  ........................................................................................................ 
   ๒)  ........................................................................................................ 
   ๓)  ........................................................................................................ 
   ๔)  ........................................................................................................ 
   ๕)  ........................................................................................................ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................. 
       (.................................................) 
       ตําแหนง.................................................. 

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

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี......................................ไดรับเม่ือวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   ๑)  ........................................................................................................ 
   ๒)  ........................................................................................................ 
   ๓)  ........................................................................................................ 
   ๔)  ........................................................................................................ 
   ๕)  ........................................................................................................ 
ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับแตวันนี้เปนตนไป 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................. 
       (.................................................) 
                ผูขอรับใบอนุญาต 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เลมท่ี.....................เลขท่ี................... 
 
 อนุญาตให.............................................................................................................สัญชาติ.............................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี............ 
ตรอก/ซอย..........................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย............................................โทรศัพท............................................ 
 (๑)  ประกอบกิจการจัดตั้งตลาด  ประเภท..................................................................................................... 
โดยดําเนินการบริเวณ............................................................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย........................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวดั............................................... 
โทรศัพท.................................................โทรสาร................................................... 
ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน..............................บาท  (............................................................................)   
เสร็จรับเงินเลม........................เลขท่ี.........................ลงวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ. .......................... 
 (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปตามกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง   
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง  โดยเครงครัด 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึง  วันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ. .......................... 
       ออกให  ณ  วันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ. .......................... 
 
 
       (ลงชื่อ).................................................................... 
      (..................................................................) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
เลขรับท่ี.................................       เลขท่ี........................................ 
        เขียนท่ี................................................................. 
        วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ........... 
 
 ขาพเจา...............................................................................................................................อายุ....................ป   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................................................สัญชาติ....................................... 
อยูบานเลขท่ี.................................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................... 
ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย......................... 
โทรศัพท.................................................. 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดท่ีมีการจําหนาย.............................................................................. 
(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)  ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)................................................................................... 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้  คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต   
  ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต   
  ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด   
  ๔. แผนผัง  แบบกอสราง  และรายการปลูกสรางของตลาด   
  ๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย   
  ๖. ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความใบแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ)..................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
      (................................................) 
 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต 
  (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต   
เพราะ............................................................................... 
......................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
ตําแหนง......................................... 
วัน............./................/.................. 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)..................................................... 
         (......................................................) 
ตําแหนง...................................................... 
วัน................../....................../.................... 

 


	แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

