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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่ เ ป น การสมควรตราข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหงส ว า ด ว ยตลาด
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสโ ดยความเห็น ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
และนายอําเภอทุงสง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญ ญัตินี้ให ใชบัง คับ ในเขตองคการบริห ารสว นตําบลหนองหงสตั้ง แตวัน ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสั ต ว เนื้ อ สั ต ว ผั ก ผลไม หรื อ อาหารอั น มี ส ภาพเป น ของสด ประกอบหรื อ ปรุ ง แล ว
หรือของเสียงาย ทั้ง นี้ ไมวาจะมีการจําหนายสิน คาประเภทอื่น ดวยหรือไมก็ต าม และหมายความ
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รวมถึ ง บริ เ วณซึ่ ง จั ด ไว สํ า หรั บ ใหผู ค า ใชเ ป น ที่ชุ ม นุ ม เพื่ อ จํ าหน า ยสิน ค า ประเภทดั ง กลา วเป น ประจํ า
หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันเวลาที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนําเขาสูรา งกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว ชํ า แหละ” หมายความว า อาหารสดประเภทเนื้ อ สั ต ว
หรือเนื้อสัตวที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา
“อาหารแปรรู ป ” หมายความว า อาหารสดที่ แ ปรรู ป ทํ า ให แ ห ง หรื อ หมั ก ดอง
หรือในรูปอื่น ๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
“อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
“แผงจําหนายอาหาร” หมายความวา แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหาร
จนสําเร็จที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได โดยมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย
“การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร
แผงจํ า หน า ยสิ น ค า ในตลาด พื้ น ผนั ง เพดาน รางระบายน้ํ า ตะแกรงดั ก มู ล ฝอย บ อ ดั ก ไขมั น
บอพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาด
ใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค
ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
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“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส อาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการสวนทองถิ่น และหรือพนักงานสวนตําบล
ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และขอบัญญัตินี้
ขอ ๖ หามผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น
ได อ อกใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดตามวรรคหนึ่ ง และจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตเป น หนั ง สื อ
จากเจาพนักงานทองถิ่นดวย
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึน้ ตามอํานาจหนาที่แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัตเิ ชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ขอ ๗ ตลาด แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโ ครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่
กําหนดไวในสวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่
กําหนดไวในสวนที่ ๒
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ขอ ๘ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต
จะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ถายปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ ๑๐ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาด
กวางไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูด ซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย
ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรงสามารถปองกันสัตว
เชน สุนัขมิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทําความสะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
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(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ
ทั้งนี้ ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูลโดย
(ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุด จะตองมีกอกน้ํา
ไมนอยกวา ๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด
๑ จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน
๓๐ แผง
(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มี ที่ เ ก็ บ สํ า รองน้ํ า ในปริ ม าณเพี ย งพอและสะดวกต อ การใช กรณี ที่ มี
แผงจํ าหนา ยอาหารสดตั้ง แต ๕๐ แผงขึ้น ไป ตอ งจั ด ใหมี น้ํา สํา รองอย างนอ ย ๕ ลูก บาศก เมตร
ตอจํานวน แผงจําหนายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน
๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย หรื อ น้ํ า ทิ้ ง และทางระบายน้ํ า ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคาร
ตามที่กําหนดได
ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพื้น ที่
ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได
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ขอ ๑๒ ต อ งจั ด ให มี ห อ งส ว ม ที่ ป ส สาวะและอ า งล า งมื อ ตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนด
ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูใน
อาคารตลาดตองแยกเปนสัด สว นโดยเฉพาะ มีผนังกั้น โดยไมใหมีป ระตูเปด สูบริเวณจําหนายอาหาร
โดยตรง
ขอ ๑๓ ตอ งจั ด ให มีที่ เ ก็ บ รวบรวมหรื อ ที่ ร องรั บ มู ล ฝอยตามที่ กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุม อาคาร ตั้ ง อยูน อกตั ว อาคารตลาดและอยู ในพื้ น ที่ ที่ร ถเก็ บ ขนมูล ฝอยเข าออกไดสะดวก
มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ยตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูข ายของ หองสว ม ที่ปสสาวะ
อางลางมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๖ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรับ ผูข ายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปน สัดสว นโดยเฉพาะ
โดยมีลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงายและไมมีน้ําขัง เชน พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต
(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ
มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณี
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จําเปนเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน
หรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโ ครงสร างเฉพาะเสาและหลัง คา โครงเหล็ก คลุม ผา ใบ เต็ น ท ร ม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๗ ต อ งจั ด ให มี ห อ งส ว ม ที่ ป ส สาวะและอ า งล า งมื อ ตามจํ า นวนและหลั ก เกณฑ
ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน
๕๐ เมตร
ขอ ๑๘ ตองจัด ใหมีที่ เก็บ รวบรวมหรือ ที่ร องรับ มูลฝอยอย างเพี ยงพอที่จะรองรับ ปริม าณ
มู ล ฝอยในแต ล ะวั น และมี ลั ก ษณะเหมาะสมตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๙ เมื่ อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ได ดํ า เนิ น กิ จ การต อ เนื่ อ งกั น
เปนระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนา
เปนตลาดประเภทที่ ๑ ไดใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปน ตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๒๐ การจัด วางสิน คาในตลาดแตล ะประเภทตองจัด ใหเปน หมวดหมูแ ละไมป ะปนกั น
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ขอ ๒๑ กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุง
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
เชน ตัวอาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา
อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
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(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาดใชการไดดี
และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแผงจําหนาย
อาหารสด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว
ไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุง
รักษาตลาด การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาดใชการไดดี
และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนาย
อาหารสด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติด ตอ
ใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท
เนื้อสัตวชําแหละลงสูพื้นตลาด
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ขอ ๒๔ เพื่อประโยชนในการปองกัน เหตุรําคาญ มลพิษที่ เปน อัน ตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการ
และตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๓) ฆาหรือชําแหละสัต วใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด
รวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น
(๔) สะสมหรื อหมั กหมมสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ง ใดในตลาดจนทํา ใหส ถานที่ สกปรก รกรุง รั ง
เปนเหตุรําคาญ เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิ ละใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต
ใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
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(๖) การเข า รั บ การฝ ก อบรมด า นสุ ข าภิ บ าลอาหารและอื่ น ๆ ตามหลั ก เกณฑ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา
ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคา
ล้ําแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ
ต อ ระบบการระบายอากาศและแสงสว า ง ทั้ ง นี้ ตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้
ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคาเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มี สุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรง ไม เ ป น โรคติ ด ต อ ไม เ ป น โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ
หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนัง
ที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๒) ในระหว า งขายสิ น ค า ต อ งแต ง กายสุ ภ าพ สะอาด เรี ย บร อ ย หรื อ ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล
เชน ไมไ อหรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาด
กอนหยิบหรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาดและปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสั ต ว เนื้อสัตว และอาหารทะเลตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจํ า หน า ยอาหารประเภทปรุ ง สํ า เร็ จ ต อ งใช เ ครื่ อ งใช ภาชนะที่ ส ะอาด
และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด
และใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เ ปน แผงจํ าหน ายอาหาร ซึ่งมีก ารทํ า ประกอบ และปรุง อาหาร
ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว
จาน ชาม ชอนและสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาด
และจัดเก็บที่ถูกตอง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๒๙ ผู ใ ดประสงค จ ะจั ด ตั้ ง ตลาดจะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว
ทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
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(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐ วิสาหกิจของผูขอรับ
ใบอนุญาต
(๒) สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับ
ใบอนุญาต
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด
(๔) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
(๕) รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตออายุใบอนุญาต
(๗) ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
(๘) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสประกาศกําหนด
ขอ ๓๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามความในหมวด ๒ โดยเครงครัด
(๒) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับใชในตลาดอยางเพียงพอ
(๓) ตองจัดใหมีแสงสวางในตลาดอยางเพียงพอตลอดเวลาการดําเนินกิจการ
(๔) ตองจัดใหมีหองน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ
อยูเสมอ
(๕) ตองรักษาความสะอาดของตลาดใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๖) ต อ งจั ด ให มี ที่ จ อดรถสํ า หรั บ ผู ค า ขาย ผู ชื้ อ ให เ ป น ส ว นสั ด และเพี ย งพอ
โดยไมใหมีการจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ หรือทางเขาออกตลาด
(๗) หามไมใหผูรับใบอนุญาตทําการดัดแปลง ตอเติมตลาดไมวาชั่วคราวหรือถาวร
โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๑ ผูไ ดรับ การอนุญาตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนัง สื อ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๓๒ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
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ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส งคืน คําขอพรอมทั้ง แจงความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่ ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่ อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ดวย
ขอ ๓๔ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงส
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ขอ ๓๖ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํา คัญ ใหผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนดไว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ ป รากฏวา ผูรั บ ใบอนุญ าตไมป ฏิบั ติห รื อปฏิบั ติไ มถู กต อ งตามบทบัญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
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ตามขอบัญญัตินี้แ ละการไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอัน ตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๐ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญาตและคําสั่ง เพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทํา เป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๔๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิ ี้ในขอ ๖ มีความผิดมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๔๓ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามความในหมวด ๒ และหมวด ๓ ตามขอบัญญัตินี้มีความผิด
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามความในหมวด ๔ ตามขอบัญญัตินี้มีความผิดมาตรา ๗๓
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๕ ผูใดประกอบการตลาดกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหยัง คงประกอบการนั้นตอไปได
แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หัตถชัย เมืองจีน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
รายการ
ที่
๑ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือมีพื้นที่
ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกินหนึ่งรอยแผง
(ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือมีพื้นที่
ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดเกินกวาหนึ่งรอยแผง ฉบับละ
๒ ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ

คาธรรมเนียม
(บาท)

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐

แบบ ตล. ๑
แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คําขอเลขที่
................./.............
เขียนที่..................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..........................
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ.................ป สัญชาติ..................
อยูบานเลขที่..............................หมูที่...............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................................
หมายเลขโทรศัพท.......................................... โทรสาร...............................................
ขอยื่นคําขอ  รับใบอนุญาต  ตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ ๑ โดยมีพื้นที่ประกอบการ....................................... ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทที่ ๒ โดยมีพื้นที่ประกอบการ....................................... ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ เลขที่....................หมูที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน...............................................
ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท............................โทรสาร............................................
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)..........................................................................
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
 ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
 ๕. รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
 ๖. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
 ๗. ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตอใบอนุญาต
 ๘. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
 ๙. อื่น..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ตอดานหลัง)

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.......................................................)
สวนของเจาหนาที่
เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่........................เดือน...........................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
๑)...............................................................................................
๒).............................................................................................
๓).............................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(.............................................)
ตําแหนง.......................................................
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที.่ ............/.............../..............

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
วันที่............./.............../..............
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
วันที่............./.............../..............

แบบ ตล. ๒

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เลมที่…………...เลขที่…………/……………..
อนุญาตให   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล ชื่อ................................................................................
อายุ..................ป สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................................................
อยูบาน/สํานักงานเลขที่........................หมูที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด……………....................................
โทรศัพท..........................................โทรสาร.....................................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทที่...............โดยใชชื่อตลาดวา...................................................................
ตั้งอยูเลขที่................หมูที่...............ตรอก/ซอย.......................... ถนน.................................................ตําบลหนองหงส
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท.............................................. โทรสาร.................................................
มีพื้นที่ประกอบการ....................................... ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด…………..………...........................แผง
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต..............................บาท (......................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..............เลขที่................... ลงวันที่…........... เดือน.......................... พ.ศ. ............................
ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
๒.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และคําสั่ง
๒.๒.................................................................................................................................................
๒.๓..................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดถึงวันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ................
ออกให ณ วันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ................... (ลง

คําเตือน

(ลงชื่อ).....................................................
( ................................................. )
เจาพนักงานทองถิ่น
๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

(ดานหลัง)
รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่หมดอายุ

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน/เดือน/ป

ลงลายมือชื่อ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

แบบ ตล. ๓

คําขอเลขที่
................./.............
เขียนที่.........................................................
วันที่............. เดือน..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.........................................................อายุ.............ป สัญชาติ…….............................
อยูบานเลขที่.............หมูที่..........ตรอก/ซอย...............................ถนน........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด............................โทรศัพท...................................โทรสาร......................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่................ ตอเจาพนักงานทองถิ่น.....................................
โดยใชชื่อตลาดวา ….........................................................................................................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่............................หมูที่.............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................
ตําบล............................................................อําเภอ................................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท.................................โทรสาร…….......................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ……………………………………………………………..
๓. .......................................................................
ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.............................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที.่ ............/.............../..............

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
วันที่............./.............../..............
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
วันที่............./.............../..............

แบบ ตล. ๔
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ...............................
ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซึ่งมีผูดําเนินการกิจการ
ชื่อ……………………………………………………....................………ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท................................
ตามใบอนุญาตเลขที่………………..................สถานประกอบการตั้งอยูที่เลขที่.................หมูที่.................ตําบลหนองหงส
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท.........................................โทรสาร..........................................................
มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท....................................................
เนื่องจาก...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ
๑)  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ (กรณีสูญหาย)
๒)  ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)
๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๔)  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
๕)  สําเนาทะเบียนบาน
๖)  รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตนั้นมาดวย
(๓) ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ / ใช

แบบ ตล. ๕
คําขอเลขที่
................./.............

คําขออนุญาตตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด

เขียนที่...........................................................
วันที่........ เดือน.................. พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.......................................................อายุ.............ป สัญชาติ...............................
อยูบานเลขที่.................หมูที่.......... ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.............................โทรสาร.........................
โดยใชชื่อตลาดวา........................................................................................................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่............ หมูที่............. ตรอก/ซอย.....................ถนน......................ตําบล...........................................
อําเภอ..........................จังหวัด...................................โทรศัพท.........................................โทรสาร ............................
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น.............................................ดวยขาพเจามีความประสงค
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผูขออนุญาต
(........................................................)

