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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่านว่าด้วยตลาด   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลด่านโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านและนายอําเภอกาบเชิง   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตําบล  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  

เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดงักล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่ง  ของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  
แล้วแต่กรณี 

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  สี  
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทเนื้อ  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่น ๆ  ที่มี
สภาพเป็นของสด 

“อาหารสัตว์ชําแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการชําแหละ  ณ  แผง
จําหน่ายอาหารซึ่งจําเป็นต้องใช้น้ําชําระล้างอยู่เสมอ  เช่น  ปลา  กุ้ง  ไก่  สัตว์อื่น ๆ  เป็นต้น 
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“อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดท่ีแปรรูป  ทําให้แห้งหรือหมักดอง  หรือในรูปอื่น ๆ  
รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 

“อาหารสําเร็จรูป”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จพร้อม 
ที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  ที่มิได้บรรจใุนภาชนะที่ปิดสนิท 

“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทําความสะอาดตัวอาคาร  แผงขายของ 
ในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  รางระบายน้ํา  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  และบริเวณต่าง ๆ  รอบตัวอาคารตลาดให้สะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละออง  คราบสกปรกและอื่น ๆ  รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค  
และกําจัดสัตว์พาหะนําโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 
ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรของรัฐ  
ที่ ได้จัดตั้ งตลาดข้ึนตามอํานาจหน้าที่   แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกับ 
ผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วย  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ 
เป็นการเฉพาะรายก็ได้   

ลักษณะของตลาด 
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจํา

หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่  ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร  และดําเนินกิจการเป็นการประจํา

หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่  ๒ 
(๓) ตลาดประเภทที่  ๓  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร  และดําเนินกิจการชั่วคราว 

หรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่  ๓ 
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ข้อ ๗ ที่ตั้งตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย  
โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เว้นแต่จะมีวิธีป้องกัน
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ส่วนที่  ๑ 
ตลาดประเภทที่  ๑ 

 
 

ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานท่ี
และสิ่งปลูกสร้าง  คืออาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ   
ที่พักรวมมูลฝอยและที่จอดรถตามที่กําหนดในส่วนนี้ 

ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง 

(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร  ม่ันคง  แข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับ

การระบายอากาศของตลาดน้ันๆ 
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่ายและไม่มีน้ําขัง 
(๕) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  ผนังทําด้วยวัสดุถาวร  

หรือเป็นตาข่ายลวด  แข็งแรง  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร 
(๖) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม 
(๗) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์  ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้แสง 

หรือวัสดุอื่นที่ทําให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
(๘) แผงขายสินค้าทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ทําความสะอาดง่าย  มีพื้นที่แผง

ไม่น้อยกว่า  ๒  ตารางเมตร  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และมีทางเข้าแผงของผู้ขายของกว้าง
ไม่น้อยกว่า  ๗๐  เซนติเมตร  มีที่นั่งสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม  แยกต่างหากจากแผง
และสะดวกต่อการเข้าออก 

(๙) จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  
โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุดต่อทุก ๆ  ๓๐  แผง  โดยเศษของ  ๓๐  แผง   
ถ้าเกิน  ๑๕  แผงให้ถือเป็น  ๓๐  แผง  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ําไม่น้อยกว่า  ๓  ก๊อก  แต่สําหรับ
แผงขายอาหารสัตว์ชําแหละหรือแผงจําหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้ําประจําแผง  และมีการวางท่อ 
ในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ  และต้องจัดให้มี
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ที่เก็บสํารองน้ําให้มีปริมาณเพียงพออย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  
เศษของ  ๑๐๐  แผงถ้าเกิน  ๕๐  แผงให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง  และสะดวกต่อการใช้ 

(๑๐) มีทางระบายนํ้าทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  โดยทางระบายนํ้าภายในตลาดต้องเป็นแบบเปิด  
ส่วนทางระบายน้ํารอบตลาดต้องเป็นรูปแบบตัวยูและมีฝาปิดที่สามารถเปิดทําความสะอาดได้ง่าย   
มีความลาดเอียงระบายนํ้าได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยนํ้าทิ้ง
ต้องได้มาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่จะได้จัดส่งน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๑๑) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารติดตั้งไว้ในบริเวณ 
ที่มองเห็นได้ง่าย  และสะดวกต่อการใช้งาน 

ข้อ ๑๐ ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอ
สาํหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ข้อ ๑๑ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์และแมลง

พาหะนําโรคได้  และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําใตด้ินทุกขั้นตอน 
(๓) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทําความสะอาดง่าย  มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า  

๐.๙๐  ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง  และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  ตารางเมตร  มีประตูเปิดเข้าออก
โดยสะดวก  และมีผนังก้ันเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง 

(๔) ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ําสุดของคานหรือเพดาน  หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือเพดาน  
ต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  และช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้องหรือมีพัดลม
ระบายอากาศ 

(๕) พื้นห้องส้วมต้องเรียบ  ไม่ลื่น  มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑:๑๐๐  และไม่มีน้ําขัง   
มีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 

(๖) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  
มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑:๑๐ 

(๗) มีท่อระบายก๊าซ  ณ  จุดฐานของโถส้วม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เซนติเมตร  
สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น 

(๘) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์ 
(๙) จัดให้มีกระดาษชําระ  หรือน้ําสําหรับชําระให้เพียงพอสําหรับห้องส้วมทุกห้อง  รวมทั้ง 

จัดให้มีการทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน 
(๑๐) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะ 
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(๑๑) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม  และมีน้ําสําหรับชําระล้าง
ตลอดเวลาที่ใช้ 

ข้อ ๑๒ จํานวนส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ   และอ่างล้างมือ   ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร 

ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นที่พักที่มีลักษณะ 
เป็นภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิด 
และป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ียได้  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบตามความเหมาะสมกับตลาดน้ัน ๆ  และตั้งอยู่ภายนอกตัว   

ข้อ ๑๔ ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ส่วนที่  ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 
 

 

ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่  ๒  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  และให้มีบริเวณที่จัดไว้ 
สําหรับผู้ขายของ  ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ  และที่พักรวมมูลฝอย  ตามที่กําหนดในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๖ บริเวณที่จัดไว้สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นต้องเรียบ  แข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  และไม่มีน้ําขัง 
(๒) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างที่ไม่ถาวร  เช่น  โครงเหล็ก  โครงผ้าใบ  

เป็นต้น  ต้องทําด้วยวัสดุที่ม่ันคงแข็งแรง 
(๓) แผงขายสินค้าต้องทําด้วยวัสดุเรียบ  ทําความสะอาดง่าย  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  

อาจเป็นแผงที่พับเก็บได้  และมีบริเวณสําหรับผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า  ๗๐  เซนติเมตร 
(๔) ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
(๕) จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างสําหรับอาหารสด   

อาหารสัตว์ชําแหละ  รวมทั้งแผงจําหน่ายอาหารด้วย 
(๖) จัดให้มีทางระบายน้ําเฉพาะจุดที่มีการล้างสําหรับบริเวณที่มีการจําหน่ายอาหารสด  

อาหารสัตว์ชําแหละ  และแผงจําหน่ายอาหารในตลาด  โดยทําเป็นแบบเปิดด้วยวัสดุถาวร  เรียบ   
มีความลาดเอียง  ระบายน้ําได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ําเสีย  ก่อนระบายน้ําออกสู่
ทางระบายน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้  ต้องไม่ระบายน้ําสู่แหล่งน้ําสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
แก่ประชาชนข้างเคียง  หากมีพื้นที่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  จะต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 

ข้อ ๑๗ ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑  (๒) - (๑๑)  และมีจํานวนตามกําหนดในข้อ  ๑๒  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณ
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ซึ่งเป็นที่ตั้งแผงขายสินค้า  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชน  หรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้  ต้องมีระยะห่างไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร 

ข้อ ๑๘ ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 
มูลฝอยในแต่ละวันตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๓ 
ตลาดประเภทที่  ๓ 

 
 

ข้อ ๑๙ ตลาดประเภทที่  ๓  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  และให้มีบริเวณที่จัดไว้สําหรับ
ผู้ขายของส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในส่วนนี้ 

ข้อ ๒๐ บริเวณที่จัดไว้สําหรับผู้ขายของต้องมี  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) แผงขายสินค้าสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
(๒) ทางเดินระหว่างแผงสําหรับผู้ซื้อต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
(๓) จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไว้ใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ 
(๔) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ําก่อนปล่อยน้ําทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 
ข้อ ๒๑ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามที่กําหนด 

ในข้อ  ๑๗  และมีจํานวนตามท่ีกําหนดในข้อ  ๑๒  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือมีส้วมสาธารณะ
หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใกล้เคียงห่างไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร 

ข้อ ๒๒ ที่รวบรวมมูลฝอยมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ  ๑๘ 
การดําเนินกิจการตลาด 

ข้อ ๒๓ การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน   
เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  สําหรับกรณีที่เป็น
อาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตว์ชําแหละซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ต้องมีการก้ันไม่ให้มีน้ํา
หรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาดและต้องจัดให้มีท่อหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้น
ลงสู่ท่อระบายน้ํา 

ข้อ ๒๔ กําหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๕ ห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  ก๊อกน้ําใช้และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ที่จัดไว้ต้องเปิดให้มี 

การใช้ได้ตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 
การบํารุงรักษาตลาด 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา 
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ของตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  พื้น  ผนัง  เพดาน  ห้อง  ส้วม  
ที่ถ่ายปัสสาวะ  ก๊อกน้ําใช้  ระบบบําบัดน้ําเสีย  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม   
ท่อน้ําประปา  เป็นต้น  และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอย 
ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(๓) จัดให้มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน  และจัดให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
อย่างน้อยเดือนละ  ๑  คร้ัง 

(๔) จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  บ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  
และระบบบําบัดน้ําเสีย  มิให้มีกลิ่นเหม็น  และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๗ ผู้ได้ รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย 
บริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ   
บ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และบ่อพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียให้ใช้การได้ดี  รวมทั้งดูแลรักษา 
ที่พักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ําสะอาดทุกคร้ังเม่ือเสร็จสิ้น
การดําเนินกิจการประจําวัน 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้ รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๓  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย 
ทําความสะอาดบริเวณตลาด  ดูแลความสะอาดห้องน้ํา  ห้องส้วม  ตะแกรงดักมูลฝอย  ให้ใช้การได้ดี 
และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอในขณะที่เปิดทําการ 

ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องไม่กระทําการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทําอันอาจก่อเกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 
(๒) ไม่สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรังหรือเป็นที่

เพาะพันธุ์สัตว์นําโรค 
(๓) ไม่ถ่าย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากในที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 
(๔) ไม่ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
(๕) ไม่ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย 
(๖) ไม่กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ 
ข้อ ๓๐ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับใบอนุญาต

ให้จัดตั้งตลาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในการดําเนินการที่เก่ียวกับสุขลักษณะ
ของตลาด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่ของสินค้า 
(๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กําหนด 
ข้อ ๓๑ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องจัดวางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าในขอบเขต

ที่จัดไว้ให้เท่านั้น  ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด  และห้ามวางสินค้า 
ในลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร  เคร่ืองดื่ม  รวมทั้งเคร่ืองใช้ที่เก่ียวกับอาหารต้องสูงจากพื้น
ไม่นอ้ยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

ข้อ ๓๒ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ  อันได้แก่  วัณโรค  

อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้สุกใส  ไข้หัด  โรคคางทูม  โรคเร้ือน  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  และ
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

(๒) ในระหว่างการขายของต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ข้อ ๓๓ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะในการใช้

กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น  และการเก็บรักษาความสะอาด
ของภาชนะ  น้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่จําหน่ายต้องสะอาด  ปลอดภัย 
(๒) อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
(๓) ในกรณีที่เป็นแผงลอยจําหน่ายอาหารซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ต้องจัดสถานที่

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหาร  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๔) การจําหน่ายอาหารที่ปรุงสําเร็จต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับและมีการปกปิด
อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน  และรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านกําหนด 
ข้อ ๓๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ตามที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านกําหนดแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๓๖ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้ง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ 
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าเสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่าน 

ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามที่แบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๔๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๔๙ ความในข้อ  ๙  (๑)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๒)  และข้อ  ๑๐  มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาต

ให้จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ข้อ ๕๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สืบสมบัติ  ศรีสุรินทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลด่าน 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ลําดับ 
 

สถานที่ประกอบการ 
อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 

 (บาท/ปี) 
๑ 
๒ 
 
 
๓ 

ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด ประเภทที ่ ๑ 
ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด ประเภทที ่ ๒  
 ๒.๑  ขนาดพ้ืนที่ประกอบการตั้งแต ่๒ ไร่ข้ึนไป 
 ๒.๒  ขนาดพ้ืนที่ประกอบการตั้งแต ่๒ ไร่ลงมา 
ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด ประเภทที ่ ๓ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  
เขียนท่ี................................. 

 
วันท่ี................เดอืน..........................พ.ศ................... 

 
  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์............................. 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาตประกอบกจิการ 
  (     )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................ 
มีคนงาน................คน เคร ื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พื้นท่ีดําเนินการ.....................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดท่ีมีการจําหน่าย................................................................... 
เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนท่ีดําเนินการ.............................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท....................... 
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ.................................................. 
  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจประเภท 
     เก็บขนส่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดท่ี.......................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ท่ี.................................... 
     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่........................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดท่ี............................................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดงัน้ี 

(1) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(3) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(5) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องคือ 

๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
๕.๒) ใบรับรองแพทย์ (กรณีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
๕.๓) รายงานการจัดทําส่ิงแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดต้องจัดทําฯ) 
๕.๔)............................................................................................................... 
๕.๕)............................................................................................................... 
๕.๖)................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความเอกสาร ในคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (................................................) /ขอต่ออายุใบอนุญาต 
การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้วดังน้ี 
 ๑)..................................................................................................................................... 
 ๒)..................................................................................................................................... 
     (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่ 
             (...............................................) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
 ๑)..................................................................................................................................... 
 ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................... 
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (...............................................) 
 
 
 
คําสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (...............................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 

-๒- (หนา้หลงั) 



 

 
ใบรับแจ้งการจัดต้ังตลาด 

 
 
ที่ สร ๗๘๕๐๑/........................... 

ที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลด่าน 

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

ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก
...........................................................................อยู่บ้านเลขที่......................ตําบล....................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพื่อขอรับ 

 ใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดประเภท..................................................................................... 
แล้ว เม่ือวันที่.............เดอืน......................พ.ศ.................ช่ือสถานประกอบการ “............................................”   
สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่................ตําบลด่าน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 

(ลงช่ือ)    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (.......................................) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ๑. กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบ 
  ภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับคําขอ 
 ๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหน่ึงฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        
 
 
 

 
 

ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............   สํานักงาน............................................... 

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................. 
  ๑.  จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท...........................................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
.................................................................ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด......................... 
โทรศัพท์.................................มีพื้นที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร 
  ๒.  ผู้ประกอบการได้เสียค่าธรรมเนียม......................บาทต่อปี (...............................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่.................ลงวันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดดา้นสุขลกัษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๘ และ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  และคําสั่ง 
              ๔.๒  ............................................................................................................................ 

 ออกให้ ณ วันที.่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 

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

นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลด่าน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  ข้าพเจ้า..............................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต) ซ่ึงมีผู้ดําเนินการกิจการช่ือ 
…………………….....………ได้รับใบอนุญาต  จัดต้ังตลาด  ประเภท.......................................ตามใบอนุญาตที่........................... 
สถานประกอบการต้ังอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่.................ตําบล…….............................อําเภอ................................................ 
จังหวัด................................โทรศัพท์.....................................มีพืน้ท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภท..................................................เน่ืองจาก
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานมาด้วยคือ 
   ๑)    สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถกูทําลายหรือชํารุด) 
   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   ๔)    หนังสอืรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
   ๕)    สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๖)    รูปถ่ายผู้ดําเนินกิจการขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
  
      (ลงช่ือ).........................................ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                (...................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ทีใ่บอนุญาตน้ันสญูหาย  
                      มาด้วย 
     (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถกูทําลายในสาระสําคัญ ให้แนบใบอนุญาตน้ันมาด้วย 
     (๓)  ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ / ใช้ 
 

 


