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(ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เรื่อง  การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2558 

******************* 
โดยที่ เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง         

การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ )  พ.ศ. 25๕๒  ประกอบมาตรา 34    

มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54  มาตรา  55  มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา  58  มาตรา 63  

มาตรา  65 มาตรา 71 มาตรา 73 และมาตรา 78  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  

และนายอ าเภอ     สันป่าตอง  จึงตราข้อบัญญัติต าบลไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติต าบลนี้เรียกว่า  “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  

เร่ือง  การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2558 ” 
 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติต าบลนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว       

เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวแล้วเจ็ดวัน 
 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี 

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ         

ของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณ

ซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือ

ตามวันที่ก าหนด 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่ 

(1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือน าเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  หรือใน

รูปลักษณะใดๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรืยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่า

ดว้ยการน้ัน  แลว้แต่กรณี   
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(2) วัตถุที่มุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร ส ีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนือ้สัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่นๆ  

ที่มีสภาพเป็นของสด 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ

เนือ้สัตว์ที่มีการช าแหละ  ณ  แผงจ าหน่ายสนิค้า 

“อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ท าให้แห้ง  หรือหมักดอง  หรือ

ในรูปอื่นๆ  รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 

“อาหารประเภทปรุงส าเร็จรูป”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการท า  ประกอบ  

หรือปรุงส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ   

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้อาหาร

สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภค 

เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ  ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และ

แมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

“แผงจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหาร  

จนส าเร็จ ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์

ดว้ย  

“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การท าความสะอาดตัวอาคาร  

แผงจ าหน่ายสนิค้าในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ า  ตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพัก

น้ าเสยี ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ  และบริเวณตลาดให้สะอาด

ปราศจากส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งให้มกีารฆ่าเชื้อโรค  และ

ก าจัดสัตว์พาหะน าโรค  ทั้งน้ี  สารเคมีที่ใช้ ต้องไม่มผีลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสยีของตลาด 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสนิค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่ เก็บกวาดจากถนน  ตลาด             

ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ง ได้ รับการแต่ง ต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด  เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  ภายหลังจากที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นดว้ย 

ความในข้อน้ีมิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสว่นท้องถิ่น  หรือองค์กรของ

รัฐ  ที่ได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่  แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ

ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ด้วย  

และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ

เฉพาะรายก็ได้  
 

หมวดที่ 2 

ลักษณะของตลาด 
 

ข้อ 5 ตลาดแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

(1)  ตลาดประเภทที่  1  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะ     

ตามที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ 1 

(2)  ตลาดประเภทที่  2  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะ   

ตามที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ 2 
 

ข้อ 6 ที่ต้ังของตลาดต้องต้ังอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร  จากแหลง่ที่ก่อให้เกิดมลพิษ  

ของเสยี  โรงเลี้ยงสัตว์  แหลง่โสโครก  ที่ก าจัดมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เว้นแต่

จะมีวิธีป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแลว้ 
 

ส่วนที่ 1 

ตลาดประเภทที่  1 
 

ข้อ 7 ตลาดประเภทที่  1  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง             

คือ  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ   อ่างล้างมือ    

ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่ก าหนดไว้ในสว่นน้ี 
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ข้อ 8 ตลาดประเภทที่  1  ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไมน้่อยกว่า  4  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด

กว้างไมน้่อยกว่า  4  เมตร  อย่างน้อยหน่ึงทาง 

(2)  ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง  แข็งแรง 

(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ันๆ 

(4)  พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า  เรียบ  ล้างท าความสะอาดง่าย         

ไมม่ีน้ าขังและไมล่ื่น 

(5)  ทางเดนิภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า  2  เมตร   

(6)  เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถป้องกันสัตว์ เช่น 

สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด 

(7)  มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม และไมม่ีกล่ินเหม็นอับ 

(8)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไมน้่อยกว่า  200  ลักซ์   

(9)  แผงจ าหน่ายสนิค้าท าดว้ยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ท าความสะอาดง่าย  

มีพ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่า  1.5  ตารางเมตร  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  และมีทางเข้าออก

สะดวก โดยมีที่น่ังส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม  แยกต่างหากจากแผง 

(10)  จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือ

ลา้งมือ  ทั้งน้ี ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อ

ระบายน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย  1  จุดต่อทุกๆ  30  แผง  โดยเศษของ  

30  แผงถ้าเกิน  15  แผงให้ถอืเป็น  30  แผง  และในแตล่ะจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า  3  ก๊อก   

(ข) ส าหรับแผงขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ  หรือแผงจ าหน่ายอาหาร

ประเภทปรุงส าเร็จ ต้องมีก๊อกน้ าประจ าแผง   

(ค) มีที่เก็บส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ า

หน่วยอาหารสดต้ังแต่ 50 แผงขึน้ไป  ต้องจัดให้มน้ี าส ารองอย่างน้อย  5  ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผง

อาหารสดทุก  100  แผง  เศษของ  100  แผงถ้าเกิน  50  แผงให้ถอืเป็น  100  แผง   
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(11)  ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร ทั้งน้ีให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันดว้ย 

(12)  ต้องจัดให้มอีุปกรณ์เคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารติดต้ังไว้ใน

บริเวณที่มองเห็นได้งา่ย  และสะดวกตอ่การใช้งาน 
 

ข้อ 9 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่เพียงพอ

ส าหรับการขนถ่ายสนิค้าในแตล่ะวัน  และสะดวกตอ่การขนถ่ายสนิค้าและการรักษาความสะอาด 
 

ข้อ 10 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวน         

ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และต้ังอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณี

ที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่าย

อาหารโดยตรง 
 

ข้อ 11 ต้องจัดให้มทีี่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร ต้ังอยู่นอกอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ

ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดน้ัน 
 

ข้อ 12 ต้องจัดให้มทีี่จอดยานพาหนะ อย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 

ตลาดประเภทที่  2 
 

ข้อ  13  ตลาดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มสีถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องสว้ม ที่ปัสสาวะ 

อ่างล้างมอื และที่เก็บรวบรวม หรือรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในสว่นน้ี 
 

ข้อ  14  บริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

(1)  ทางเดนิภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

(2)  บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พื้นคอนกรีต

พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ หรือพืน้ลาดดว้ยยางแอสฟัลต์ 
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(3)  แผงขายสินค้าต้องท าด้วยวัสดุเรียบ  ท าความสะอาดง่าย  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  

60  เซนติเมตร  อาจเป็นแผงที่พับเก็บได้   

(4)  จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาด

อาหารและภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภท

เนือ้สัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

(5)  จัดให้มีทางระบายน้ าเฉพาะจุดที่มีการล้างส าหรับบริเวณที่มีการจ าหน่ายอาหารสด  

อาหารสัตว์ช าแหละ  และแผงจ าหน่ายอาหารในตลาด  โดยท าเป็นรางแบบเปิดด้วยวัสดุถาวร  ผิวเรียบ  

มีความลาดเอียงสามารถระบายน้ าได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสีย         

ก่อนระบายน้ าออกสูท่างระบายน้ าสาธารณะ   ทั้งนี้ต้องไม่ระบายน้ าสู่แหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  หากมีพื้นที่เกิน  2,500  ตารางเมตร  จะต้องมีระบบ

บ าบัดน้ าเสียดว้ย 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่น

ใดในลักษณะเดยีวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 

ข้อ 15 ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ตามจ านวนและหลักเกณฑ์

ดา้นสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และต้ังอยู่ในที่

เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เว้นแตจ่ะจัดให้มสีว้มเคลื่อนที่  สว้มสาธารณะ  สว้มเอกชน  หรือสว้มของ

หน่วยงานราชการที่ไดรั้บอนุญาตให้ใช้ไดอ้ยู่ในบรเิวณใกลเ้คียง  ทั้งนีต้้องมีระยะห่างไม่เกิน  50  เมตร 
 

ข้อ 16 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ     

มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 17 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเน่ืองกันเป็น

ระยะเวลาหน่ึงแลว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 น้ัน มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด

ประเภทที่ 1 ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนา

ปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนด 
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หมวด 3 

การด าเนนิกิจการตลาด 
 

ข้อ 18 การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่  ไม่ปะปนกัน  

เพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร   
 

ข้อ 19 ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ข้อ 20 ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่  1  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบรอ้ยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1)  บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ  ของตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  พื้น  ฝ้าเพดาน  แผง

จ าหน่ายสนิค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  

พัดลม  ท่อน้ าประปา  เป็นต้น  และสาธารณูปโภคอื่นๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

(2)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า  และดูแลความสะอาดของ

ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็น

ประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3)  จัดให้มกีารดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ให้อยู่

ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี  และเปิดให้ใช้ไดต้ลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย

อาหารสดและแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล

อย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มกีารลา้งตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหน่ึงคร้ังก็ได้ 

(5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาด  อย่างน้อย

เดอืนละหนึ่งครัง้ 

(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลว       

ไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มทีางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 
  

ข้อ 21 ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่  2  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูก

สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง       

ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ า     

ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ   

เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย

อาหารสดและแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มี การระบาดของโรคติดต่อ        

ให้ด าเนนิการลา้งตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์

ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 
 

ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาด

ของโรคตดิต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและ

ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรอืไมป่ลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 

(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแตส่ัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 

(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ  แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า

หรือช าแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขห้วัดใหญท่ี่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่น้ัน 

(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่ งหน่ึงสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง         

เป็นเหตุร าคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับ    

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย         

ต่อสุขภาพ 

(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดอืดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 

(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย หรือเป็นที่พักค้างคืน 

(9) กระท าการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาด

ของโรคตดิต่อ เช่น เสยีงดัง  แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกล่ินเหม็น 
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หมวดที่ 4 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

ข้อ 23 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาด  เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ในการด าเนินการ           

ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด  ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 

(2) การจัดหมวดหมู่ของสินค้า 

(3) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจ าหน่ายสนิค้าของตน 

(4) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

(5) การลา้งตลาด 

(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  
 

ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่าย

สนิค้าดังต่อไปน้ี 

(1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าในขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผง

จ าหน่ายสนิค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสนิค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ

การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี ้ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

(2) ห้ามวางสนิค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสนิค้าประเภทอาหาร 

(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูง

จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

(4) ห้ามเก็บสนิค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสนิค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ

รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
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(6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     

ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะสว่นบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

  (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะ  

น าโรคติดต่อ  อันได้แก่ วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้สุกใส  ไข้หัด  โรคคางทูม          

โรคเรือ้น  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อ

มาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (2) ในระหว่างการขายของต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบรอ้ย หรือตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (3) ในระหว่างขายสนิค้าประเภทอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น 

ไมไ่อหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบ

หรือจับอาหาร ไม่สูบบุหร่ีหรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข  

  ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดว้ยสุขลักษณะในการ

จ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหาร  และการเก็บรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ าใช้

และของใช้ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  (1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า

ดว้ยอาหาร  

  (2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนือ้สัตว์ และอาหารทะเล ตอ้งเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน 5 

องศา เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เคร่ืองใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี

อุปกรณ์ปกปิดอาหาร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารน้ันให้สะอาด และใช้การ

ได้ดีอยูเ่สมอ 

(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ต้องจัด

สถานที่ไว้ให้เป็นสัดสว่นโดยเฉพาะเพ่ือการน้ัน และต้องปฏิบัตใิห้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เคร่ืองขูดมะพร้าว จาน ชาม 

ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่

ถูกต้อง 
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หมวด 5  

ใบอนุญาต 
 

ข้อ 27 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัติน้ี  พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) อื่นๆ ตามที่องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวก าหนด 
 

ข้อ 28 เมื่อไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ี  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่

ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์น้ันทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว

เดยีวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องสง่คืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่

ถูกต้องหรือความไมส่มบูรณ์ให้ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย

เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน

ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  ครั้งละไม่เกิน   

สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ัง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบ           

ก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดข้ยายเวลาไว้แลว้นัน้  แล้วแตก่รณี 
 

ข้อ 29 ผู้ไดรั้บอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกลา่วโดยไม่มเีหตุอันสมควรให้ถือว่า

สละสทิธิ ์
 

ข้อ 30 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้   ให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาตและให้ใช้ไดเ้พียงในเขตอ านาจขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเท่าน้ัน 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อม

กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาต   

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาต ให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติน้ี 
 

ข้อ 31 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย

ข้อบัญญัติน้ี ผู้ไดรั้บอนุญาตต้องเสยีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การจัดต้ังตลาดเอกชน ในวันที่มารับ

ใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้แรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็น

การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการน้ัน  ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  

ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้

บอกเลิกการด าเนนิกิจการน้ันก่อนถึงก าหนดการเสยีค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน   

เกินกว่าสองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ น้ันหยุดการด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้เสีย

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 

ข้อ 32 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 
 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ      

เห็นไดง้่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

ข้อ 34 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือช ารุด  ตามที่แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก   

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมา

ประกอบดว้ย 

(2) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดมิเท่าที่เหลอือยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบดว้ย 
 

/-13- ข้อ 35... 



 

-13- 
 

ข้อ 35 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ       

ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  กฎกระทรวงที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต        

ในเร่ืองที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสบิห้าวัน 
 

ข้อ 36 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

(1) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครัง้ขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     

พ.ศ. 2535 

(3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         

พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หรือข้อบัญญัติน้ี  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัติน้ี  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 

ข้อ 37  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือ        

แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  

ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือน้ันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือ

ส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบค าสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่

ค าสั่งไปถงึ หรือวันปิดค าสั่งแล้วแตก่รณี 
 

ข้อ 38 ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ               

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

ข้อ 39 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  44  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ในเขตอ านาจ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ในเร่ืองใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

 

/-14- ข้อ 40 ... 



 

-14- 
 

 

ข้อ 40 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 4 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อ 41 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 18 และข้อ 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ข้อ 42 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ข้อ 43 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพัน

บาท 
 

ข้อ 44 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัติน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 31  มกราคม  ๒๕๕๘ 

     
 

     ธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ 

      (นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์) 

     นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

เห็นชอบ 

             ศักด์ิชาย  วงศก์นิษฐ์ 

       ( นายศักด์ิชาย  วงศก์นิษฐ์ ) 

            นายอ าเภอสันป่าตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีค่าธรรมเนยีมต่อท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เรื่อง  การควบคุมกจิการตลาด  พ.ศ. 2558 

 
 

ล าดับ 
 

รายการ 
ค่าธรรมเนยีมฉบับละ 

(บาท/ปี) 

1 

 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจัดต้ังตลาด  

และการต่ออายุใบอนุญาต  

- ตลาดประเภทที่  1 

- ตลาดประเภทที่  2  

          -  ขนาดพ้ืนที่ไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร 

          -  ขนาดพ้ืนที่เกิน    2,000  ตารางเมตร 

 

 

 

1,000 

 

   500 

   800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

เขียนที่.................................................. 

วันที.่..........เดอืน.............................พ.ศ.......................... 

 

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................อายุ..........ป ีสัญชาติ.............. 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................... 

ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์....................................... โทรสาร....................................... 

ขอย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(   ) ตลาดประเภทที่ ๑ (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ............................. 

ตารางเมตร 

(   ) ตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มโีครงสร้างอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ......................... 

ตารางเมตร 

ต้ังอยู ่ณ เลขที่..............หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................. 

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์...............................โทรสาร...................... 

ต่อนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

พร้อมค าขอน้ี ข้าพเจ้าไดแ้นบหลักฐานและเอกสารมาดว้ย ดังนีค้ือ 

(    ) ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(    ) ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(    ) ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 

(    ) ๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด  

 (    ) 5. อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าขอเลขที ่

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

เลขที่............................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่.............เดอืน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลักฐาน          ครบ 

  ไมค่รบ คือ 

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

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

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

 

(ลงช่ือ)........................................... 

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

                                     ต าแหน่ง........................................... 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี ้

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

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

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

(   ) เห็นควรไมอ่นุญาต เพราะ 

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

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

(ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

      ต าแหน่ง................................................... 

                                    วันที.่............/.............../.............. 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี ้

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

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

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

(   ) เห็นควรไมอ่นุญาต เพราะ 

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

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

(ลงช่ือ)............................................. 

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

                             ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

                                    วันที.่............/.............../............. 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(   ) ไมอ่นุญาตให้ประกอบกิจการ 

     (ลงช่ือ) ............................................. 

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

                                                  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

                                                 วันที่ ........./.........................../................... 



 

 

 

                                                                                                         
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

 

เลม่ที่...............เลขที่............/................. 

 

อนุญาตให้นาย/นาง/นางสาว..................................................... อายุ............ป ีสัญชาติ.............. 

อยู่บ้านเลขที่............ หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................... ถนน................... ต าบล/แขวง........................ 

อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.........................โทรศัพท์...........................โทรสาร......................... 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทที่........โดยใช้ช่ือตลาดว่า..................................................... 

ต้ังอยูเ่ลขที่.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................ถนน..............................ต าบลท่าวังพร้าว 

อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่   โทร......................................โทรสาร.............................. 

มีพ้ืนที่ประกอบการ......................... ตารางเมตร มีจ านวนแผงในตลาด.....................แผง 

ทั้งน้ีได้เสยีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต........................บาท (....................................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลม่ที่...............เลขที.่................... ลงวันที.่.......... เดอืน.......................... พ.ศ. ............... 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปน้ี 

๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง การควบคุม

กิจการตลาด  พ.ศ. 2558 

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

๒.๓ .................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับน้ี ให้ใช้ไดถ้ึงวันที่............ เดอืน.............................พ.ศ. ..................... 

ออกให ้ณ วันที.่......... เดอืน.........................พ.ศ. ............... 

 

 

(ลงช่ือ)........................................... 

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

       นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

ค าเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ๒) ต้องตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ัน ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 



 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

เขียนที่ ........................................... 

วันที่ .............เดอืน ..............................พ.ศ. ................ 

 

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.................................................... อายุ...............ป ีสัญชาติ............... 

อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................... 

ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท์.................................... โทรสาร .............................................. 

ขอย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทที่............. ต่อนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล

ท่าวังพร้าว  โดยใช้ช่ือตลาดว่า................................................................................................................ 
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ต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่    โทรศัพท์........................................................... 

โทรสาร........................................ 

 พร้อมค าขอน้ี ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 

๑. ใบอนุญาตเดมิ 

๒. ...................................................................... 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาต 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

เลขที่............................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่.............เดอืน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลักฐาน          ครบ 

  ไมค่รบ คือ 

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

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

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

 

(ลงช่ือ)........................................... 

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

ค าขอเลขที ่

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



                                     ต าแหน่ง........................................... 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี ้

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

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

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

(   ) เห็นควรไมอ่นุญาต เพราะ 

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

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

(ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

      ต าแหน่ง................................................... 

                                    วันที.่............/.............../.............. 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี ้

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

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

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

(   ) เห็นควรไมอ่นุญาต เพราะ 

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

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

(ลงช่ือ)............................................. 

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

                             ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

                                    วันที.่............/.............../............. 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(   ) ไมอ่นุญาตให้ประกอบกิจการ 

     (ลงช่ือ) ............................................. 

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

                                                  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

                                                 วันที่ ........./.........................../................... 



 


