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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสิม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมและนายอําเภอบรบือ
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อบัญญั ตินี้เ รียกว่ า “ข้ อ บัญ ญัติอ งค์การบริหารส่ว นตําบลหนองสิม เรื่ อ ง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม นับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลหนองสิม ว่าด้วยตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ บรรดาข้อ บัญญัติ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้
ไม่ว่ามีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งกําหนดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือ
ตามวันที่กําหนด
“สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่วางจําหน่ายในตลาด

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

“อาหารสด” หมายความว่ า อาหารประเภทสั ต ว์ เนื้ อ สั ต ว์ ผั ก ผลไม้ และของอื่ น ๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์
ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลง
ที่เป็นพาหะนําโรค
“การล้ า งตลาดตามหลั ก การสุ ข าภิ บ าล” หมายความว่ า การทํ า ความสะอาดตั ว อาคาร
แผงจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ในตลาด พื้ น ผนั ง เพดาน ทางระบายน้ํ า ตะแกรงดั ก มู ล ฝอย บ่ อ ดั ก ไขมั น
บ่อพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาด
ให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยักไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรกรวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้
สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ให้ ป ฏิ บัติ ก ารตามมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามข้อบัญญัตินี้ปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และดําเนินกิจการเป็นประจํา
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และดําเนินกิจการเป็นการประจํา
หรื อ อย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และมี ลั ก ษณะตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๑๗ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙
และข้อ ๒๐
(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ได้ แ ก่ ตลาดที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งอาคารและดํ า เนิ น กิ จ การชั่ ว คราว
หรือครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓
และข้อ ๒๔
ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่
จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา ผิวเรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ําขัง
และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข
มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทอาหารทํ า ด้ ว ยวั ส ดุ ถ าวร เรี ย บ มี ค วามลาดเอี ย ง และ
ทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้ําประปา หรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้า หรือล้างมือ ทั้งนี้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูลโดย
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(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ํา ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก
กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจํานวนแผง
จําหน่ายอาหารสด ทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อ สัตว์ชําแหละ และแผงจําหน่าย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสด
ทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารความใน (๑)
และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได้
ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า และการรักษาความสะอาด
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบ และจํานวนที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ใน
อาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๒ ต้องจั ดให้มี ที่เก็บรวบรวมหรื อ ที่รองรับมู ลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายว่ าด้ว ย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก
มีการปกปิด และป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้อ งจัดให้มีส ถานที่สําหรับผู้ ขายของ ห้ องส้ว ม ที่ปัส สาวะ
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๕ สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะโดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ําขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจําหน่ายสิน ค้าประเภทอาหารทํา ด้ว ยวัส ดุแข็ งแรงที่ มีผิว เรี ยบทํ าความสะอาดง่า ย
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร และภาชนะ
ในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง
ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวกมีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ํา
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบายน้ํา
ออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้ งอยู่ในที่ที่เหมาะสม
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นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๙ ตลาดประเภทที่ ๓ ต้ อ งมี เ นื้อ ที่ ต ามความเหมาะสม โดยจั ด ให้ มี บ ริ เ วณที่ จั ด ไว้
สําหรับผู้ขายของส้วม และที่ถ่ายปัสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย บริเวณที่จัดไว้สําหรับผู้ขายของ ต้องมี
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) แผงขายสินค้าสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๒) ทางเดินระหว่างแผงสําหรับผู้ซื้อต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๓) น้ําใช้ในตลาดต้องเป็นน้ําประปา หรือน้ําที่สะอาดจัดให้มีปริมาณเพียงพอ
(๔) จัดให้มีตะแกงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ํา ก่อนปล่อยน้ําทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ
ข้ อ ๒๐ การจั ด วางสิ น ค้ า ในตลาดแต่ ล ะประเภทต้ อ งจั ด ให้ เ ป็ น หมวดหมู่ แ ละไม่ ป ะปนกั น
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๑ การเปิด และปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุง
รักษาตลาด และการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถู กสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
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(๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร
พื้น ฝ้าเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง ดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดู แ ลห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะ และอ่ า งล้ า งมื อ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ส ะอาด ใช้ ก ารได้ ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลักของตลาด
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาด ให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง ดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจําทุกวันและ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย อาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดําเนินการ
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ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ
ลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทําการ
และต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้
(๑) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้ง
ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสม หรือหมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรังเป็นเหตุรําคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทํ า การอื่ น ใดที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ รํ า คาญ มลพิ ษ ที่ เ ป็ น อั น ตราย หรื อ การระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน
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(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจําหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ว างสิ น ค้ า บนแผงจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ขอบเขตที่ กํ า หนด โดยห้ า มวางสิ น ค้ า ล้ํ า แผง
จําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบการระบายอากาศและแสงสว่ า ง ทั้ ง นี้ ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น กํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด โดยสูง
จากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ า มต่ อ เติ ม แผงจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
นําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อ นในระยะติด ต่อ หรือในระยะที่ ปรากฏอาการเป็ นที่รั งเกี ยจแก่สังคม โรคผิว หนัง ที่น่า รังเกีย จ
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ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือ
จับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้ อสัต ว์ และอาหารทะเล ต้อ งเก็บรั กษาในอุณ หภู มิ ไม่ เกิ น
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การ ได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณีท่ีเป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม
ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและจัดเก็บ
ที่ถูกต้อง
ข้อ ๒๙ เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะเกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ สภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การดํ า รงชี พ ของประชาชน
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ซึ่งจําเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิวภาชนะ
อุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาด พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์
ที่เป็นตัวบ่งชี้ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนด
(๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกินกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส
หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์
และโรคอื่นที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ
โดยพบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งยืนยันว่า
บริโภคอาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทําให้เกิดการระบาดของโรค
ในสินค้าที่จําหน่ายในตลาดนั้น
(๔) ถั ง เกรอะหรื อ ถั ง บํ า บั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล เกิ ด การรั่ ว ไหลออกมาสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มจนอาจเป็ น แหล่ ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
ข้อ ๓๐ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดสดจําหน่ายสินค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต ตามแบบ
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒ ชุด
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ชุด
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๒ ชุด
(๔) สําเนาหนั งสือ รับรองการจดทะเบี ย นนิติบุ คคล พร้ อ มสําเนาบัต รประจํ าตั ว ประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
(๖) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม ประกาศกําหนด
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ข้ อ ๓๑ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ คํ า ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือ มีหนังสือแจ้งคํา สั่งไม่อ นุญาตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี คํ า สั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วัน ที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมเท่านั้น
การขอต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่น คํ าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่น คํ าขอพร้ อ มกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ ผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญาตต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กํา หนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับปรุงจนครบจํานวน
ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสิม
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รั บใบอนุญ าตตามข้ อ บัญ ญัตินี้ไ ม่ปฏิ บัติห รือ ปฏิบัติ ไม่ถู กต้อ ง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
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(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔๓ ความในข้อ ๙ (๑) (๕) (๖) (๗) (๑๐) (๑๒) และข้อ ๑๐ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาดอยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข้อ ๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม

บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ
รายการ
๑. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑
ดําเนินกิจการเป็นประจําหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง ฉบับละ
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒
ดําเนินกิจการเป็นประจําหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ฉบับละ
๓. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๓
ดําเนินกิจการเป็นครั้งคราว ตามวันที่กําหนด ฉบับละ

จํานวนเงิน(บาท )
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

คําขอเลขที.่ ...../.............

แบบ ตล. ๑

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที่.................................................
วันที่......... เดือน......................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................... อายุ................สัญชาติ................
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ท.ี่ ......... ตรอก/ซอย....................................... ถนน.......................................
แขวง....................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................. โทรสาร.........................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ ๑ (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร)
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร)
โดยมีพื้นที่ประกอบการ...................ตารางเมตร
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ .............หมู่ท.ี่ ......... ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................
ตําบล....................... ...............อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท์ ................................โทรสาร..............................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด
๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.............................................)

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...………………..……………………………………………
………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(.........................................)
ตําแหน่ง...................................................
วันที่............./.............../............

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...............................................
( ......................................... )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
วันที่................/................/...............

แบบ ตล. ๒

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เล่มที.่ ............เลขที.่ .........../..............
อนุญาตให้นาย/นาง/นางสาว................................................... อายุ............ปี สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่............ หมู่ที่........ ตรอก/ซอย................................................ ถนน...........................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร............................................
ข้อ ๒ ประกอบกิจการตลาดประเภทที่........โดยใช้ชื่อตลาดว่า.........................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย............................. ถนน............................ตําบล..........................
อําเภอ........................................ จังหวัด...................................................โทร...............................................
โทรสาร..........................มีพื้นที่ประกอบการ......................... ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด............แผง
ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..........................บาท (................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่ ...........เลขที.่ .................. ลงวันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. .................
ข้อ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
๓.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๒ ...................................................................................................
๓.๓....................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ................
ออกให้ ณ วันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)................................................
( ................................................. )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
คําเตือน
๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนัน้ ต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

คําขอเลขที…่ ....../..........

แบบ ตล. ๓
คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
เขียนที่.........................................................
วันที่............. เดือน..................... พ.ศ. ................

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................................................ อายุ..................ปี
สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย...............................ถนน........................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................
โทรศัพท์................................... โทรสาร ..............................................
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่......... ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสิม โดยใช้ชื่อตลาดว่า …............................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ ........... หมู่ท.ี่ ........ ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................
ตําบล..................................... อําเภอ............................................ จังหวัด.................................................
โทรศัพท์................................ โทรสาร..................................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๓. ......................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.............................................)

คําขอเลขที.่ ......./...........

แบบ ตล. ๔
คําขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด
เขียนที่...........................................................
วันที่........ เดือน.................. พ.ศ. ............

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ.............ปี
สัญชาติ..............อยู่บ้านเลขที.่ ................หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย................................ ถนน.........................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... โทรสาร..........................................
โดยใช้ชื่อตลาดว่า........................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ ........... หมู่ท.ี่ ............ ตรอก/ซอย....................................... ถนน..........................................
ตําบล.....................................................อําเภอ........................................ จังหวัด.........................................
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร ..........................................
ขอยื่นคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขออนุญาต
(....................................................)

