ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560
***************************
หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ว่าด้วยตลาดในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหงส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ข้อ 2(3)

เหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ จาเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการดาเนินการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดตั้ง ตลาด อัตราค่าธรรมเนียม
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกากับดูแลสถานที่ในการจัดตั้งตลาด

โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560
*************************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ว่าด้วยตลาดในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหงส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ข้อ 2(3) องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ และนายอาเภอทุ่งสง จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.
2560”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ตั้งแต่วันถัดจาก วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรือ อาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
จาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันเวลาที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่
รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน อาหาร สี
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการ
ชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูปทาให้แห้งหรือหมักดอง หรือในรูปอื่น ๆ รวมทั้ง
ที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
“อาหารปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“แผงจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนสาเร็จที่
ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยมีการล้างทาความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย
“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร แผงจาหน่าย
สินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ้างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย หยากไย่ ฝุุน
ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของ
ตลาด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
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“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหรือพนักงานส่วนตาบลผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งและจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต ตามบทบัญญัติอื่น
แห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไข
เป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๗ ตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๒
ข้อ ๘ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
สาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะตามที่กาหนดในส่วนนี้
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ข้อ ๑๐ อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อย
กว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่ายไม่มีน้าขัง และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัขมิให้เข้า
ไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดย
มีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้อง
วางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลโดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้า ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก
กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหาร
สดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหาร
สดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อจานวน แผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐
แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
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ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัด
ให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสาหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่ง ไม่อาจจัดให้มีที่
ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย การควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการปกปิดและปูองกันไม่ให้
สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาด
นั้น
ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๖ สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็น
พื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีตพื้นที่ปูด้วยคอนกรีต
สาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบทาความสะอาดง่ายมีความสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหารประเภทปรุง
สาเร็จ
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(๕) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้
สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะ
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้าเสีย ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
หรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ สิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขาย
ของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่ วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด
หมวด ๓
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๑ กาหนดเวลาการเปิดและปิดตลาด ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๒2 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ การบารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พื้น
ฝูาเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
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(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง ดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวันโดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด และ
แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขอาจแจ้งให้มีการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่
พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ ๒3 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ การบารุงรักษาตลาด การ
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง ดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด และ
แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ
ลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒4 เพือ่ ประโยชน์ในการปูองกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทาการและ ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
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(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือชาแหละ
สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดจนทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุราคาญ เกิด
มลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับ มูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือ การระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสินค้าล้าแผงจาหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ
และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูงจากพื้น
ตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาด
และปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒7 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ ไม่เป็นพาหะนา
โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนัง ที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบ
บุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒8 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
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(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและ
ส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๒9 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
นี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
(๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด
(๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่ออายุใบอนุญาต
(๗) ใบมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(๘) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนประกาศกาหนด
ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามความในหมวด ๒ โดยเคร่งครัด
(๒) ต้องจัดให้มีน้าสะอาดสาหรับใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ
(๓) ต้องจัดให้มีแสงสว่างในตลาดอย่างเพียงพอตลอดเวลาการดาเนินกิจการ
(๔) ต้องจัดให้มีห้องน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๕) ต้องรักษาความสะอาดของตลาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๖) ต้องจัดให้มีที่จอดรถสาหรับผู้ค้าขาย ผู้ชื้อให้เป็นส่วนสัด และเพียงพอ โดยไม่ให้มีการจอดรถกีด
ขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ หรือทางเข้าออกตลาด
(๗) ห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตทาการดัดแปลง ต่อเติมตลาดไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 31 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
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ข้อ ๓2 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้ งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคา
ขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา ตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓3 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 29 และข้อ 30 ด้วย
ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้นถ้ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มหี น้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ ๓5 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์
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ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์กาหนดไว้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้ องไม่เกิน
สิบห้าวัน
ข้อ ๓9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 40 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 41 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ 42 ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 6 มีความผิดมาตรา ๗1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 43 ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามความในหมวด 2 และหมวด 3 ตามข้อบัญญัตินี้มีความผิดมาตรา ๗
3 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 44 ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามความในหมวด 4 ตามข้อบัญญัตินี้ มีความผิดมาตรา ๗3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔5 ผู้ใดประกอบการตลาดก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงประกอบการนั้นต่อไปได้ แต่จะต้อง
มายื่นคาขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ภายในกาหนดเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
หัตถชัย เมืองจีน
(นายหัตถชัย เมืองจีน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์

ความเห็นนายอาเภอ............................
ทศพร จันทรประวัติ
(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอาเภอทุ่งสง

16
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือมีพื้นที่
ที่มีจานวนแผงค้าในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผง
(ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือมีพื้นที่
ที่มีจานวนแผงค้าในตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยแผง ฉบับละ
2 ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

5,000
10,000
100

แบบ ตล.๑
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แบบคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คาขอเลขที่
................./.............
..

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

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ...............
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย....................ถนน.....................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................... หมายเลขโทรศัพท์......................................
โทรสาร..................................
ขอยื่นคาขอ รับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ ๑ โดยมีพื้นที่ประกอบการ....................................... ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทที่ ๒ โดยมีพื้นที่ประกอบการ....................................... ตารางเมตร
ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน.........................................
ตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์............................โทรสาร.......................................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..........................................................................
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน/ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด
๕. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๖. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
๗. ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่อใบอนุญาต
๘. ใบมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
๙.อื่น..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

(ต่อด้านหลัง)

(ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต)

18
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอรับใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.......................................................)
ส่วนของเจ้าหน้าที่
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่........................เดือน...........................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1)...............................................................................................
2).............................................................................................
๓).............................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ......................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที.่ ............/.............../..............
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
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( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ......................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
.......................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ...............................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
วันที่............./.............../..............
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่............./.............../..............

แบบ ตล.2
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ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เล่มที่…………...เลขที…่ ………/……………..
อนุญาตให้
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล ชื่อ....................................................................................อายุ
..................ปี สัญชาติ....................เลขประจาตัวประชาชน.................................................................................
อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที่........................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.............................. ถนน...................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด……………....................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.....................................................
ข้อ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทที่...............โดยใช้ชื่อตลาดว่า........................................................
ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................... ถนน.............................................ตาบลหนองหงส์
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์.............................................. โทรสาร..........................................
มีพื้นที่ประกอบการ....................................... ตารางเมตร มีจานวนแผงในตลาด…………..………............แผง
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..............................บาท (......................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่................... ลงวันที่…........... เดือน.......................... พ.ศ. ............................
ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕9 และ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และคาสั่ง
๒.๒.................................................................................................................................................
๒.3..................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ................
ออกให้ ณ วันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ................... (ลง
(ลงชื่อ).....................................................
( ................................................. )
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
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(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่หมดอายุ

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
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แบบ ตล.๓
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
คาขอเลขที่
................./.............
..

เขียนที่.........................................................
วันที่............. เดือน..................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.........................................................อายุ.............ปี สัญชาติ…….........................
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...............................ถนน........................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............................โทรศัพท์................................... โทรสาร ...............................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่................ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.....................................
...................................................โดยใช้ชื่อตลาดว่า ….................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............ หมู่ท.ี่ ........ ตรอก/ซอย........................ ถนน......................ตาบล.....................................
อาเภอ..................................จังหวัด..................................โทรศัพท์.................................โทรสาร…….......................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒……………………………………………………………..
๓.......................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.............................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที.่ ............/.............../..............

23
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
.......................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ...............................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ......................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
วันที่............./.............../..............
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่............./.............../..............
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แบบ ตล.4
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ...............................
ข้าพเจ้า..............................................................(ชื่อผู้รับอนุญาต) ซึ่งมีผู้ดาเนินการกิจการ
ชื่อ……………………………………………………....................………ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท............................
ตามใบอนุญาตเลขที่………………..................สถานประกอบการตั้งอยู่ที่เลขที่.................หมู่ท.ี่ ................ตาบลหนองหงส์
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์.........................................โทรสาร..........................................................
มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท....................................................
เนื่องจาก............................................................................................................................................. ..................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ
๑ สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย)
๒ ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทาลายหรือชารุด)
๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๔ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
๖ รูปถ่ายผู้ดาเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้นาใบแจ้งความของสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนัน้ สูญหายมาด้วย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย
(๓) ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ / ใช้
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แบบ ตล.5
คาขอเลขที่
................./.............
..

คาขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด

เขียนที่...........................................................
วันที่........ เดือน.................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................อายุ.............ปี สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ......... ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์.............................โทรสาร.........................
โดยใช้ชื่อตลาดว่า............................................................................................................................. ...........................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............ หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.....................ถนน......................ตาบล...........................................
อาเภอ..........................จังหวัด...................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร ............................
ขอยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.............................................ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................... .............................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
ขอรับรองว่า ข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขออนุญาต
(........................................................)

