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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
เรื่อง  ตลาด   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  ว่าด้วย  ตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะโดยความเห็นชอบ 
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  เรื่อง  ตลาด  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 

เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบ  หรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย   
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึง  บริเวณซ่ึงจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจํา  หรือเป็นครั้งคราวหรือ 
ตามวันที่กําหนด 

“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  
สัตว์น้ํา  หรืออ่ืน ๆ  ที่ชําแหละแล้วหรือมีชีวิต  รวมทั้งประเภท  ผัก  ผลไม้หรืออ่ืน ๆ  เป็นอาหารดิบและ
ของอ่ืน ๆ  ที่มีสภาพเป็นของสด 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ 
ที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหน่ายสินค้า 

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุงสําเร็จพร้อมที่ 
จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวาน  และเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
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“สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความว่า  การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโค  และสารเคมีที่เป็นพิษซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค  เช่น  อาหาร 
ผู้สัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุงและจําหน่ายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์  สัตว์และแมลงที่เป็น
พาหะนําโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทําความสะอาดตัวอาคารแผงจําหน่าย 
สินค้าในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ําเสีย   
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มี 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ  ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้
ต้องกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิง 
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐ 
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต 
ตามความในข้ออ่ืนแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะนี้ด้วย  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ตล.๑  พร้อมด้วย
แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การยื่นคําขอเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  ภายหลังจาก 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไดอ้อกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว  ให้ยื่นคําขออนุญาต  ตามแบบ  ตล.๔  พร้อมด้วย 
แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้ 
เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ หากสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาดต้องดําเนินการ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ข้อ ๘ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาด  และมี
เครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภท 
ของตลาดแล้วก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  ตล. ๒  

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขออนุญาตเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณ 
ที่ใช้เป็นตลาด  ได้จัดสถานที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไข
ที่บังคับไว้ในเทศบัญญัตินี้  ตามประเภทของตลาดแล้วก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้  และให้บันทึกวัน  
เดือนปีที่ได้รับการอนุญาตไว้ด้านหลังใบอนุญาตด้วยหมึกสีแดง 

ข้อ ๙ ในข้อบัญญัตินี้  ให้จัดตลาดเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ใน

ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  และข้อ  ๑๘ 
(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้

ในข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒ 
ข้อ ๑๐ ที่ตั้งของตลาด  ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  

ของเสีย  โรงเล้ียงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเว้นแต่จะมี
วิธีป้องกัน  ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๑๑ ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และส่ิงที่ปลูกสร้าง  คือ  อาคาร  
ส่ิงปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือ 
ที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๒ อาคารส่ิงปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่าส่ีเมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดอย่างน้อย
หนึ่งทางที่กว้างไม่น้อยกว่าส่ีเมตร 

(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร  ม่ันคง  แข็งแรง 
(๓) หลังคา  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไม่ดูดซึมน้ํา  เรียบ  ล้างทําความสะอาดง่าย  ไม่มีน้ําขัง

และไม่ล่ืน 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
(๖) เครื่องก้ันหรือส่ิงกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถป้องกันสัตว์  เช่น  สุนัข

มิให้เข้าไปในตลาด 
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไม่มีกล่ินเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลักซ์ 
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(๙) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และทํา
ความสะอาดง่าย  มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑.๕  ตารางเมตร  
และมีทางเข้าออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ   
ทั้งนี้  ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเป้ือนจากน้ําโสโครกไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ําเสีย
หรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ําไม่น้อยกว่า  ๓  ก๊อก 
กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่  ๓๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด  ๑  จุดต่อจํานวนแผง
จําหน่ายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  ถ้าเกิน  ๑๕  แผง  ให้ถือเป็น  ๓๐  แผง 

 (ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ  และแผงจําหน่ายอาหาร 
ประเภทปรุงสําเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้  กรณีที่มีแผงจําหน่าย
อาหารสดตั้งแต่  ๕๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผง
จําหน่ายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถ้าเกิน  ๕๐  แผง  ให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง 

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ความใน  (๑)  
และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับและมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ซ่ึงไม่อาจจัดให้มี
ถนนรอบอาคารตลาด  ทางเข้าออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได้ 

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้า  ตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่
เพียงพอสําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับและมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ซ่ึงไม่
อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้ 

ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  มีผนังก้ันโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ ๑๕ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร  ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 
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ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสม  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๑๗ ตลาดประเภทที่  ๒  ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ  ห้องส้วมที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ 

และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ ๑๘ สถานที่สําหรับผู้ขายต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังนี้  ทางเดิน 
(๑) ภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
(๒) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  โดยมีลักษณะ

เป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง  ไม่ล่ืน  สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้ําขัง  เช่นพื้นคอนกรีต  พื้นที่
ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(๓) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดง่าย 
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างพอเพียงและจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด  แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละและแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ 

(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง  โดยเป็นรางแบบเปิด  ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาด 
ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวกมีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่ง 
น้ําสาธารณะ  และไม่ก่อให้เกิดเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  ในกรณีจําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  อาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ําเสียก่อน
ระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคุมผ้าใบ  เต็นท์  ร่มหรือส่ิงอ่ืนใด 
ในลักษณะเดียวกัน  ต้องอยู่ในสภาพที่ม่ันคงและแข็งแรง 

ข้อ ๑๙ ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตั้งอยู่ใน 
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคล่ือนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชนหรือส้วม 
ของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน  ๕๐  เมตร 

ข้อ ๒๐ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย 
ในแต่ละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น 
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด 
ประเภทที่  ๑  ได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดการดําเนนิกิจการตลาด 
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ข้อ ๒๒ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภท  ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร 

ข้อ ๒๓ การเปิดและปิดตลาด  ต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๒๔ ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ต้องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด 

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ   ของตลาด  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  เช่น  ตัวอาคาร 

พื้น  ฝ้าเพดาน  แผงจําหน่ายสินค้า  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําต่าง ๆ  เช่น  สายไฟ 
หลอดไฟ  พัดลม  ก๊อกน้ํา  ท่อน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืน 

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  
บ่อดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจําทุกวันและดูแล 
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  และเปิด 
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลอดเป็นประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด 
และแผงจําหน่ายประเภทเนื้อชําแหละ  และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้ง 
ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(๕) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละครั้งหนึ่ง 
(๖) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง

ลงสู่พื้นตลาด  และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลักของตลาด 
ข้อ ๒๕ ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ต้องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด 

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย

รวมทั้งกรณีบ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ําเสียและทางระบายนํ้า  มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจําทุกวันและดูแล 
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  และเปิดให้ใช้ 
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลอดเป็นประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายประเภทเนื้อชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดําเนินการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
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(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อชําแหละ
ลงสู่พื้นตลาด 

ข้อ ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดต่อ  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทที่  ๒  ต้องไม่กระทําการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารสด 
(๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นําเข้าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 
(๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกรในตลาด  รวมทั้งฆ่า 

หรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําให้สถานที่สกปรก  รกรุงรังเป็นเหตุรําคาญ 

เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย  หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่ที่อ่ืนใด  นอกจากที่ซ่ึงจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล 
(๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซ่ึงอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(๙) กระทําการอ่ืนใดที่อาจก่อเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่อันตราย  หรือการระบาดของโรคติดต่อ 

เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น   
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต 

ให้จัดตั้งตลาด  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๖) การตรวจสุขภาพที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าและแผงจําหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนดโดยกําหนด  โดยห้ามวางสินค้า

ลํ้าแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนดและห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบ 
ต่อระบบการระบายอากาศ  และแสงสว่าง  ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนดโดยสูง

จากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า  เว้นแต่อาหารภายในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด  ทั้งนี้   
ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๙ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็น 

พาหะนําโรคติดต่อ  เช่น  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย   
โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ไวรัส 
ตับอักเสบชนิดเอ  ไข้หวัดใหญ่  รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์และโรคตามที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ  สะอาด  เรียบร้อย  หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร  ต้องปฏิบัติตามหลักให้ถูกสุขอนามัยส่วนบุคคล  เช่น  
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร  ไม่ใช้มือหยิบอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง  ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบ 
หรือจับอาหาร  ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๓๐ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย   
ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายจะต้องสะอาด  และปลอดภัย  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร 

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์  เนื้อสัตว์และอาหารทะเล  ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน  ๕  
องศาเซลเซียส  ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภาชนะที่สะอาด  และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือนและรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การ 
ได้ดีอยู่เสมอ 

(๔) ในกรณีที่แผงจําหน่ายอาหาร  ซ่ึงมีการทํา  ประกอบและปรุงอาหาร  ต้องจัดสถานที่ 
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น  และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามการสุขาภิบาลอาหาร 
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(๕) เครื่องมือ  เครื่องใช้  และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้  เช่น  เขียง  เครื่องขูดมะพร้าว  จาน  ชาม   
ช้อนและส้อม  ตะเกียบ  และแก้วน้ํา  ต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

ข้อ ๓๑ ถ้าปรากฏว่า  ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของคนใด  เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือเป็นพาหะนําโรคติดต่อซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไปจะเป็นอันตราย
แก่สุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้ขายของ  หรือผู้ช่วยขายของผู้นั้นหยุด 
การปฏิบัติงานไว้ทันทีจนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 

ข้อ ๓๒ เม่ือมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรของรัฐให้ถือเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   
ซ่ึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง   
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) ผลตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร  ตัวอย่างพื้นผิวภาชนะอุปกรณ์
หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาดพบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ 
ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนด 

(๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค  เช่น  หนู  แมลงวัน  หรือแมลงสาบเกินกว่าเกณฑ์ 
ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  เช่น  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส 
หัด  คางทูม  วัณโรค  โรคเรื้อน  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไข้หวัดใหญ่  รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อ 
มาจากสัตว์  และโรคอ่ืนที่ต้องแจ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต่อ  โดยพบผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อหรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อ   
ซ่ึงยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น  หรือตรวจพบเชื้อโรคมาจากตลาดนั้นหรือ
ตรวจพบเช้ือโรคซ่ึงทําให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่จําหน่ายในตลาดนั้น 

(๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดส่ิงปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่ส่ิงแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 

ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินกิจการตลาดในที่หรือทางสาธารณะ 
เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการของราชการท้องถิ่นเองที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน  เม่ือผู้ขออนุญาตได้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่นถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดเพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเก่ียวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ 
ทั้งนี้  ก่อนจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกคําส่ัง 
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนและในการ 
ออกคําส่ังดังกล่าวตอ้งจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ตามแบบ  ตล.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว   
ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียม 
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๓๖ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียง 
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 

ข้อ ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือไม่ประสงค์ประกอบกิจการ 
ต่อไป  ให้ยื่นคําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือให้ยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบ  ตล. ๔ 

ข้อ ๓๘ หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  ตล. ๔  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”   

กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทน 
ข้อ ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๔๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด  ให้ใชแ้บบ  ตล. ๑ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.  ๒ 
(๒) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล. ๓ 
(๓) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  เก่ียวกับประกอบกิจการตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล. ๔ 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  สําหรับตลาดประเภทใด  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๘  ข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  หรือข้อ  ๓๑  มีความผิดตาม
มาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๓๙  หรือข้อ  ๔๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๔๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๔๓  มีความผิด 
ตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๔๘ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 
ข้อ ๔๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเกาะ  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ   

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------- 

๑. ตลาดประเภท ๑  ปีละ ๒,๐๐๐  บาท 
๒. ตลาดประเภท ๒  ปีละ ๒,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ตล. ๑  

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  

คําขอเลขที ่............../..................  
เขียนที.่.................................................  

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

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................... อายุ.................ป ีสญัชาติ...............  
อยู่บ้านเลขที.่........................ หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย..................................... ถนน............................................  
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด...............................................  
หมายเลขโทรศัพท.์............................................................... โทรสาร....................................................................  
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ  
( ) ตลาดประเภทที ่๑ (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีพื้นที่ประกอบการ...................................... ตารางเมตร  
( ) ตลาดประเภทที ่๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีพื้นที่ประกอบการ.................................. ตารางเมตร  

ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.............หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย............................................... ถนน..............................  
ตําบล.................................................... อําเภอ.................................................. จังหวัด.......................................
โทรศัพท ์......................................................................... โทรสาร........................................................................  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ  
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ ของผู้ขอรบัใบอนุญาต  
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด  
๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลกูสร้างของตลาด  
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมลูฝอย  
 
 
 

แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 
 
 



 ( ด้านหลังคําขอรบัใบอนุญาต)  
 
แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 

 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ี เปน็ความจริงทุกประการ  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
  
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................……………………………………..………………………………………………  
……………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………  
………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………….  
 

(ลงช่ือ)...........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                (............................................................)  
                                                ตําแหน่ง...................................................  
                                                  วันที่............./.............../..............  
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
 

( ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 

 
                                             (ลงช่ือ)........................................................................  
                                                           ( .......นายวัชรพล  จอนเกาะ........... )  
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
                                                          วันที่................/................/...............  



แบบ ตล. ๒  
 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  

เล่มที.่............เลขที.่.........../..............  

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

สัญชาติ.............. อยู่บ้านเลขที.่........... หมู่ที.่....... ตรอก/ซอย......................... ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................. โทรศัพท.์............................. 
โทรสาร.............................  

ข้อ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทที.่.......โดยใช้ช่ือตลาดว่า..................................................  
ต้ังอยู่เลขที.่................หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย...............................ถนน.................................ตําบล…………………… 
อําเภอ..............................จงัหวัด.....................................โทรศัพท.์.................................โทรสาร......................... 
มีพื้นที่ประกอบการ.............. ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด............แผง ทั้งน้ีได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
....................................บาท (.................................................) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่....................  
ลงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ..................  

ข้อ ๒ ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปน้ี  
๒.๑  ต้องปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒.๒  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ใบอนุญาตฉบบัน้ี ให้ใช้ได้ถึงวันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ................  
ออกให ้ณ วันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ...............  

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

( ...........นายวัชรพล  จอนเกาะ........... ) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
 
 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ  

๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ัน ต้องชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 
 
 
 
 
 



แบบ ตล. ๓  
คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

 
เขียนที.่........................................................  

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

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................. อายุ..................ป ีสัญชาติ...............  
อยู่บ้านเลขที.่............หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย...............................................ถนน...................................................  
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................. 
โทรศัพท.์.............................. โทรสาร ......................................  

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทที.่........ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
โดยใช้ช่ือตลาดว่า ...............................................................................................................................................  
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่........... หมู่ที.่...... ตรอก/ซอย............................................... ถนน.............................................. 
ตําบลบ้านเกาะ  อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสมีา   โทรศัพท.์............................... โทรสาร............................. 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ  
๑. ใบอนุญาตเดิม  
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
๓.......................................................................  

ขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอน้ี เปน็ความจรงิทุกประการ  
 
 

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

 
คําขอเลขที…่....../..........  
 



แบบ ตล. ๔  
คําขออนุญาตการต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดต้ังตลาด  

 

เขียนที.่..........................................................  

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

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................................. อายุ.............ป ีสัญชาติ....................  
อยู่บ้านเลขที.่..................... หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย....................................... ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด…................................ 
หมายเลขโทรศัพท.์................................. โทรสาร..........................................  
โดยใช้ช่ือตลาดว่า............................................................................................................................... ................. 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่............ หมู่ที่........ ตรอก/ซอย....................................... ถนน........................................ ตําบลบ้านเกาะ 
อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท.์.................................. โทรสาร ...................................  

ขอย่ืนคําขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจรงิทุกประการ  
 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผู้ขออนุญาต 
                                   (.........................................................................)  
 
คําขอเลขที.่......./........... 

 


