
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง   
เรื่อง   ตลาด     
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  วาดวยตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  

มาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงและนายอําเภอตากฟา  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบญัญัต ิ ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

    “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมสีภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคา  ใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม

วันท่ีกําหนด   

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

้หนา   ๓๒๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    (๑)  วัตถุทุกชนดิที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ   

แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี   

  (๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

    “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

    “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตว

ที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 

    “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

      “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือให

อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีท่ีเปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  

เชน  อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ   

สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

    “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  

ท่ีเก็บรวบรวม  หรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด   

ไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้  สารเคมี

ที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “แผงจําหนายอาหาร”  หมายความวา  แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง  ประกอบอาหาร

จนสําเร็จที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคไดโดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจร 

้หนา   ๓๓๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๗  ตลาด  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

    (๑)  ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมโีครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว

ในสวนที่  ๑ 

    (๒)  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว

ในสวนที่  ๒ 

ขอ  ๘  ที่ตั้งของตลาดตองตั้งอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ  ของเสีย  

โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย   

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

ขอ  ๙  ผูดําเนินกิจการตลาดตองดําเนินกิจการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

 

้หนา   ๓๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

 

ขอ  ๑๐  ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคารส่ิงปลูกสราง

สําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย  

และที่จอดยานพาหนะตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ  ๑๑  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)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ   

    (๗)  ความเขมของแสงในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 

    (๘)  แผงขายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง   

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซ็นติเมตร  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  

และมีทางเขาออกสะดวก 

    (๙)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  

ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย

หรือส่ิงปฏิกูลโดย 

้หนา   ๓๓๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



     (ก)  มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา   

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  

๑  จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผงใหถือเปน  ๓๐  แผง 

     (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหาร  ประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนาย 

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

     (ค)  ตองจัดใหมีท่ีเก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  

กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้าํสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตร

ตอจํานวนแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผงใหถือเปน  ๑๐๐  แผง   

    (๑๑)  มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย   

    (๑๒)  ติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

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

เรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร 

ที่กําหนดได   

ขอ  ๑๒  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนที่เพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึง่มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี 

ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามท่ีกําหนด 

ขอ  ๑๓  ตองจัดใหมหีองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาด

ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง   

ขอ  ๑๔  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปด

้หนา   ๓๓๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



และปองกันไมใหมีสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น   

ขอ  ๑๕  ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 

 

ขอ  ๑๖  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ  หองสวม  ท่ีปสสาวะ   

อางลางมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในสวนนี้ 

ขอ  ๑๗  สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๒)  บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบแข็งแรงไมล่ืน   

    (๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได   

    (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย

อาหารประเภท  ปรุงสําเร็จ 

    (๕)  กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เตนท  รม  

หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ขอ  ๑๘  ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคาํแนะนําของเจาพนกังานสาธารณสุข  และตองอยูในที่ที่เหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ  

เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชน  หรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาต

ใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง   

้หนา   ๓๓๔
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ขอ  ๑๙  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ  ๒๐  เมื่อผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิน่เห็นวาตลาดประเภทท่ี  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาด

ประเภทที่  ๑  ไดใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูไดรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา

ปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามขอบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและขั้นตอน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 

หมวด  ๒ 

การดําเนนิกิจการตลาด 

 

ขอ  ๒๑  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมู  และไมปะปนกัน  

เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร   

ขอ  ๒๒  กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดตั้งแตเวลา  ๐๑.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๒๐.๐๐  น. 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาตลาด 

และรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  

ไดแก  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝา  เพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และรางระบายน้ํา  

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  ทอน้ําประปา  กอกน้ํา  และสาธารณูปโภคอื่น ๆ   

    (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

    (๓)  ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

 

้หนา   ๓๓๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    (๔)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสดและแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมกีารลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

    (๕)  จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง 

    (๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว 

ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

    (๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลรักษาความสะอาดของ

ตะแกรงดักมูลฝอย  รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็น 

เปนประจําทุกวัน  และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

    (๒)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

    (๓)  จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด  

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  ใหดําเนินการ

ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจาหนาท่ีทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

แจงใหปฏิบัติ 

  (๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 

ขอ  ๒๕  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของโรคติดตอ  

ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแล

มิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

้หนา   ๓๓๖
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    (๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย   

    (๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หรือสุกร  ในตลาด  

รวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขต

ทองท่ีนั้น 

    (๔)  สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรัง   

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

    (๕)  ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล 

    (๖)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    (๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

    (๘)  ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

    (๙)  กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตรุําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

 

หมวด  ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 

ขอ  ๒๖  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิละใหความรวมมือกบัผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง  ดังตอไปนี้   

    (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

    (๒)  การจัดหมวดหมูสินคา   

    (๓)  การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน   

    (๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

    (๕)  การลางตลาด 
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    (๖)  การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๗)  ตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๗  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ

ตอระบบการระบายอากาศและแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

    (๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  และเครื่องดืม่  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด  

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

    (๔)  หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด   

ทั้งนี้  ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

    (๕)  ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

    (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๘  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  มีสุขภาพรางกายแขง็แรง  ไมเปนโรคตดิตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเรื้อนในระยะะติดตอ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญ  รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคตามที่พนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

้หนา   ๓๓๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    (๒)  ในระหวางการขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอยหรือตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

    (๓)  ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชน  ไมไอ  หรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาด

กอนหยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๙  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะในการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใช

และของใชตาง ๆ  ดังตอไปนี้   

    (๑)  อาหารท่ีขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยอาหาร   

    (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน  

๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓)  การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะท่ีสะอาด   

และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด

และใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๔)  ในกรณีเปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทําประกอบและปรุงอาหารตองจัดสถานท่ี

ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

    (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณท่ีใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ําตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด 

และจัดเก็บที่ถูกตอง 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๓๐  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๓๓๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



การเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย 

ขอ  ๓๑  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงประกาศกําหนดและเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๓๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และเพ่ือดําเนินการ   

เจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไข  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูย่ืนคําขอลงนามไว

ในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

้หนา   ๓๔๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทุกครั้ง 

ขอ  ๓๓  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๗  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

้หนา   ๓๔๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๓๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๔๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณี

ที่เปนการขอตออายุใบอนญุาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  

ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

้หนา   ๓๔๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๔๒  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูง   

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๔๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๔๔  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ถาผูประกอบกิจการตลาด  ยังประสงคท่ีจะดําเนินกิจการตลาดตอไปใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้

กอนใบอนุญาตฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

นคร  พิมพหน ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพุนกยูง 

 

้หนา   ๓๔๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 
บัญชอีัตราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลพนุกยูง 

เรื่อง  ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ลาํดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนยีม 
ฉบบัละ 
(บาท/ป) 

๑ 
 

ตลาดประเภทที ่๑ ไดแก ตลาดที่มโีครงสรางอาคารและ
ดําเนนิกจิการเปนประจําหรอือยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
๑.๑ จํานวนแผงคาในตลาดไมเกิน ๕๐ แผง 
๑.๒ จํานวนแผงคาในตลาดไมเกิน ๕๑ – ๑๐๐ แผง 
๑.๓ จํานวนแผงคาในตลาดไมเกิน ๑๐๑ แผงข้ึนไป 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๒ ตลาดประเภทที ่๒ ไดแก ตลาดที่ไมมโีครงสรางอาคารและ
ดําเนนิกจิการเปนประจําหรอือยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
๑.๑ จํานวนแผงคาในตลาดไมเกิน ๕๐ แผง 
๑.๒ จํานวนแผงคาในตลาดไมเกิน ๕๑ – ๑๐๐ แผง 
๑.๓ จํานวนแผงคาในตลาดไมเกิน ๑๐๑ แผงข้ึนไป 

 
 

๗๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


