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  ดว้ยพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  มาตรา  35  มาตรา  37  มาตรา  54  
มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  ไดก้ าหนดใหท้อ้งถิน่มอี านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร  และเงือ่นไขของกจิการทีต่อ้งควบคุมในทอ้งถิน่  ประกอบกบัมาตรา  71  แห่งพระราชบญัญตัิ
สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5)  พ.ศ. 2546  ใหอ้ านาจ
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ปจัจบุนัและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการก ากบัดแูลในเรือ่งตลาดใหม้ผีลบงัคบัใช ้ อนัจะส่งผลดต่ีอ
การพฒันาต าบลโปง่ตาลอง  จงึจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลน้ี 
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โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง   
ว่าดว้ย ตลาด  พ.ศ. 2552 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5)  พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37  มาตรา 54  
มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข   พ.ศ. 2535  
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโป่งตาลอง  โดยความเหน็ชอบจากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
และนายอ าเภอปากช่อง  จงึตราขอ้บญัญตัไิวด้งัต่อไปนี้ 
  ขอ้  1  ขอ้บญัญตันิี้เรยีกว่า  “ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  เรือ่ง  
ตลาด  พ.ศ. 2552”   
  ขอ้  2  ขอ้บญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  ตัง้แต่เมือ่ได้
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  แลว้เจด็วนั   

ขอ้  3  ใหย้กเลกิ  ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  เรือ่ง  ตลาด  พ.ศ.
2548   
  บรรดาขอ้บญัญตั ิ  ประกาศ  ระเบยีบ  หรอืค าสัง่อื่นใดในส่วนทีไ่ดต้ราไวแ้ลว้ใน
ขอ้บญัญตันิี้  หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บญัญตันิี้  ใหใ้ชข้อ้บญัญตันิี้แทน 
  ขอ้  4  ในขอ้บญัญตันิี้   

 “ตลาด”  หมายความว่า  สถานทีซ่ึง่ปกตจิดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมเพื่อจ าหน่ายสนิคา้
ประเภทสตัว ์ เนื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้หรอือาหารอนัมสีภาพเป็นของสด  ประกอบหรอืปรงุแลว้ หรอืของ 
เสยีงา่ย  ทัง้นี้ไมว่่าจะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอื่นดว้ยหรอืไมก่ต็าม และหมายความรวมถงึบรเิวณ 
ซึง่จดัไวส้ าหรบัใหผู้ค้า้ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมเพื่อจ าหน่ายสนิคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรอืเป็นครัง้คราว
หรอืตามวนัทีก่ าหนด 

 “สนิคา้”  หมายความว่า  สิง่ของทีซ่ือ้ขายกนั   
“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสตัว ์ เนื้อสตัว ์ ผกั  ผลไม ้ และของอื่นๆ  

ทีม่สีภาพเป็นของสด 
  “อาหารช าแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทสตัวท์ีม่กีารช าแหละ  ณ  แผง
จ าหน่ายอาหารซึง่จ าเป็นตอ้งใชน้ ้าช าระลา้งอยูเ่สมอ  เช่น  ปลา  กุง้  ไก่  สตัวอ์ื่นๆ  เป็นตน้ 

“อาหารแปรรปู”  หมายความว่า  อาหารสดทีแ่ปรรปู  ท าใหแ้หง้  หรอืหมกัดองหรอืใน
รปูอื่นๆ  รวมทัง้ทีใ่ช ้ สารปรงุแต่งอาหาร 

 



2 
“อาหารปรงุส าเรจ็”  หมายความว่า  อาหารทีไ่ดผ้่านการท า  ประกอบ  ปรงุ  จนส าเรจ็

พรอ้มทีจ่ะรบัประทานไดร้วมทัง้ของหวานและเครือ่งดื่มชนิดต่าง ๆ ทีม่ไิดบ้รรจใุนภาชนะทีปิ่ดสนิท 
“แผงจ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  แผงหรอืสถานทีท่ีม่กีารปรงุ  ประกอบอาหารจน

ส าเรจ็ทีผู่บ้รโิภคสามารถซือ้บรโิภคได ้ โดยจะมกีารลา้งท าความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ดว้ย 
“การลา้งตลาดตามหลกัการสุขาภบิาล”  หมายความว่า  การท าความสะอาดตวัอาคาร

แผงขายของในตลาด  พืน้  ผนงั  เพดาน (ถา้ม)ี  รางระบายน ้า  หอ้งน ้า  หอ้งสว้ม  และบรเิวณต่าง ๆ 
รอบอาคารตลาดใหส้ะอาดปราศจาก  สิง่ปฏกิูล  มลูฝอย  หยากไย่  ฝุน่ละออง  คราบสกปรกและอื่น ๆ 
รวมทัง้ใหม้กีารฆ่าเชือ้โรค  และก าจดัสตัวพ์าหะน าโรค  ทัง้นี้สารเคมทีีใ่ชต้้องไมม่ผีลกระทบต่อระบบ
บ าบดัน ้าเสยีของตลาด 

“สิง่ปฏกิูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรอืปสัสาวะ  และหมายความรวมถงึสิง่อื่นใดซึง่
เป็นสิง่โสโครก  หรอื มกีลิน่เหมน็ 

“มลูฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผา้  เศษอาหาร  เศษสนิคา้  ถุงพลาสตกิ 
ภาชนะทีใ่ส่อาหาร  เถา้  มลูสตัว ์ หรอืซากสตัว ์ รวมตลอดถงึสิง่อื่นใดทีเ่กบ็กวาดจากถนน  ตลาด  
ทีเ่ลีย้งสตัว ์ หรอืทีอ่ื่น 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตกึ  บา้น  เรอืน  โรง  รา้น  แพ  คลงัสนิคา้  ส านกังานหรอืสิง่
ทีส่รา้งขึน้อย่างอื่น  ซึง่บุคคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยได้ 

“เจา้พนกังานทอ้งถิน่”  หมายความว่า  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จาก

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข  ใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ  5  ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เป็นผู้รกัษาการให้เป็นไปตาม

ขอ้บญัญตันิี้  และใหม้อี านาจออกระเบยีบ  ประกาศ  หรอืค าสัง่เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตันิี้  
 

หมวด  1 
ลกัษณะตลาด 

 
  ขอ้  6  หา้มมใิหผู้ใ้ดจดัตัง้ตลาด  เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
  ความในขอ้นี้  มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืองคก์ร
ของรฐัที่ได้จดัตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าที่  แต่ในการด าเนินการตลาดจะต้องปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัผู้รบั
ใบอนุญาตตามบทบญัญัติอื่นแห่งข้อบญัญัตินี้และพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ด้วย  
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสอืให้ผู้จดัตัง้ตลาดตามข้อนี้ปฏิบตัิเป็นการ
เฉพาะรายได ้
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ขอ้  7  ตลาด  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ดงันี้   
(1)  ตลาดประเภทที ่ 1  ไดแ้ก่  ตลาดทีม่โีครงสรา้งอาคารและด าเนินกจิการเป็นการ

ประจ าหรอือยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  และมลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นส่วนที่ 1 
(2)  ตลาดประเภทที ่ 2   ไดแ้ก่  ตลาดทีไ่ม่มโีครงสรา้งอาคาร  และด าเนินกจิการเป็น

การประจ าหรอือยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  และมลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นส่วนที่ 2 
(3)  ตลาดประเภทที ่ 3  ไดแ้ก่  ตลาดทีไ่ม่มโีครงสรา้งอาคาร และด าเนินกจิการชัว่คราว

หรอืเป็นครัง้คราวหรอืตามวนัทีก่ าหนด และมลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นส่วนที่ 3 
ขอ้  8  ทีต่ัง้ของตลาดตอ้งอยูห่่างไมน้่อยกว่า  100  เมตร  จากแหล่งทีก่่อใหเ้กดิมลพษิ 

ของเสยี  โรงเลีย้งสตัว ์ แหล่งโสโครก  ทีก่ าจดัมลูฝอย  อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั เวน้แต่จะ
มวีธิกีารป้องกนัซึง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่  หรอืเจา้พนกังานสาธารณสุขไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ 

 
ส่วนท่ี  1   

ตลาดประเภทท่ี  1  
 

 ขอ้  9  ตลาดประเภทที ่ 1 ตอ้งมเีนื้อทีต่ามความเหมาะสม  โดยมสี่วนประกอบของ
สถานทีแ่ละสิง่ปลกูสรา้ง คอื อาคารสิง่ปลกูสรา้งส าหรบัผูข้ายของ  ทีข่นถ่ายสนิคา้  สว้ม  และทีถ่่าย
ปสัสาวะ  ทีร่วบรวมมลูฝอย  และทีจ่อดรถตามทีก่ าหนดในส่วนน้ี 

ขอ้  10  อาคารสิง่ปลกูสรา้งส าหรบัผูข้ายของตอ้งมแีละเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
สุขลกัษณะ  ดงัต่อไปนี้ 

(1)  มถีนนรอบอาคารตลาดกวา้งไมน้่อยกว่า 4 เมตร  และมทีางเขา้ออกบรเิวณตลาด
กวา้งไมน้่อยกว่า  4  เมตรอยา่งน้อยหน่ึงทาง 

(2)  ตวัอาคารตลาดท าดว้ยวสัดุถาวร  มัน่คง  แขง็แรง 
(3)  หลงัคาสรา้งดว้ยวสัดุทนไฟ  และแขง็แรงทนทาน  ความสงูของหลงัคาตอ้งมคีวาม

เหมาะสมกบัการระบายอากาศของตลาดนัน้ๆ 
(4)  พืน้ท าดว้ยวสัดุถาวร  แขง็แรง  เรยีบ  ท าความสะอาดงา่ยและไม่มนี ้าขงั 
(5)  ฝาผนงัท าดว้ยวสัดุถาวร   แขง็แรง  เรยีบ   และท าความสะอาดง่าย 
(6)  ประตูมคีวามกวา้งไมน้่อยกว่า  2  เมตร  และสามารถป้องกนัสตัวต่์างๆ  เขา้ไป

พลุกพล่านในตลาด 
(7)  ทางเดนิภายในอาคารส าหรบัผูซ้ือ้มคีวามกวา้งไมน้่อยกว่า  2  เมตร 
(8)  มกีารระบายอากาศภายในตลาดเพยีงพอไมใ่หเ้กดิกลิน่เหมน็อบั 
(9)  ความเขม้ของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  100  ลกัซ ์เวน้แต่ทีแ่ผงขาย

สนิคา้หรอืเขยีงจ าหน่ายเนื้อสตัวต์อ้งมคีวามเขม้ของแสงสว่างไมน้่อยกว่า  200  ลกัซ ์  ทัง้นี้ ตอ้งไมใ่ช้
แสงหรอืวสัดุอื่นทีท่ าใหส้ขีองสนิคา้เปลีย่นแปลงไปจากธรรมชาต ิ
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(10)  แผงขายสนิคา้เป็นแบบปิดทบึ   ท าดว้ยวสัดุถาวร เรยีบ  มคีวามลาดเอยีงและท า

ความสะอาดง่ายมพีืน้ทีแ่ผงไมน้่อยกว่า  2  ตารางเมตร  สงูจากพืน้ไมน้่อยกว่า  60  เซนตเิมตร  และมี
ทางเขา้แผงของผูข้ายของกวา้งไมน้่อยกว่า  70  เซนตเิมตร  มทีีน่ัง่ส าหรบัผูข้ายของไวโ้ดยเฉพาะอย่าง
เหมาะสมแยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเขา้ออก 

(11)   จดัใหม้นี ้าประปาอย่างเพยีงพอส าหรบัลา้งสนิคา้หรอืลา้งมอื โดยระบบท่อส าหรบั
แผงขายอาหารสดตอ้งมก๊ีอกน ้าไมน้่อยกว่า  1   ก๊อกน ้าต่อ 2  แผง  และมกีารวางท่อในลกัษณะที่
ปลอดภยัไมเ่กดิการปนเป้ือนจากน ้าโสโครก  ไมต่ดิหรอืทบักบัท่ออุจจาระ และตอ้งจดัใหม้ทีีเ่กบ็ส ารอง
น ้าใหม้ปีรมิาณเพยีงพอและสะดวกต่อการใช้ 

(12)  มทีางระบายน ้าท าดว้ยวสัดุถาวร  เรยีบ  ทางระบายน ้าภายในตลาดตอ้งเป็นแบบ
เปิด  ส่วนทางระบายน ้ารอบตลาดตอ้งเป็นแบบรปูตวัยแูละมตีะแกรงปิดทีส่ามารถเปิดท าความสะอาด 
ไดง้า่ย  มคีวามลาดเอยีงระบายน ้าไดส้ะดวก  มบี่อดกัมลูฝอย  บ่อดกัไขมนั  และระบบบ าบดัน ้าเสยีโดย
น ้าทิง้ตอ้งไดม้าตรฐานน ้าทิง้ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารเวน้แต่จะไดจ้ดัส่งน ้าเสยีไปบ าบดัใน
ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของราชการส่วนทอ้งถิน่โดยไดเ้สยีค่าบรกิารตามอตัราของราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(13)  ตอ้งจดัใหม้เีครือ่งดบัเพลงิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ตดิตัง้ไวใ้น
บรเิวณทีม่องเหน็ไดง้า่ย 

ความใน (1)  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัทีข่อ้บญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  แต่ให้
ปรบัปรงุตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 

ขอ้  11  ทีข่นถ่ายสนิคา้ตอ้งจดัใหม้แีละอยูใ่นบรเิวณหนึ่งบรเิวณใดโดยเฉพาะมพีืน้ที่
เพยีงพอส าหรบัการขนถ่ายสนิคา้ในแต่ละวนั  และสะดวกต่อการขนถ่ายสนิคา้และการรกัษาความสะอาด 

 ขอ้  12  จดัใหม้สีว้มและทีถ่่ายปสัสาวะ  ทัง้จะตอ้งเป็นไปตามสุขลกัษณะ  มจี านวน
เพยีงพอ  ตัง้อยูใ่นทีเ่หมาะสมนอกบรเิวณแผงขายสนิคา้  และเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืเจา้พนกังาน
สาธารณสุขเหน็ชอบ 

 ขอ้  13  ทีร่วบรวมมลูฝอยตอ้งมลีกัษณะเป็นสิง่ปลกูสรา้งถาวรหรอืเป็นทีพ่กัมลูฝอยที่
เจา้พนกังานสาธารณสุขเหน็ว่าเหมาะสมกบัตลาดนัน้ๆ  มขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณมลูฝอยในแต่
ละวนั  มกีารปกปิด  สามารถป้องกนัสตัวเ์ขา้ไปคุย้เขีย่ได ้ ตัง้อยูน่อกตวัอาคารตลาด และอยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ถ
เขา้ออกไดส้ะดวก 

 ขอ้  14  ทีจ่อดรถตอ้งจดัใหม้ตีามความเหมาะสมโดยพจิารณาจากสภาพพืน้ทีข่องตลาด
หรอืตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 
 

ส่วนท่ี  2  
ตลาดประเภทท่ี  2 

 

 ขอ้  15  ตลาดประเภทที ่ 2  ตอ้งมเีนื้อทีต่ามความเหมาะสม  และใหม้บีรเิวณทีจ่ดัไว้
ส าหรบัผูข้ายของ  สว้มและทีถ่่ายปสัสาวะ  และทีร่วบรวมมลูฝอยตามทีก่ าหนดในส่วนน้ี 



 5 
ขอ้  16  บรเิวณทีจ่ดัไวส้ าหรบัผูข้ายของต้องมแีละเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละสุขลกัษณะ  

ดงัต่อไปนี้ 
(1)  พืน้ท าดว้ยวสัดุถาวร  แขง็แรง  เรยีบ  ท าความสะอาดงา่ย และไม่มนี ้าขงั 
(2)  จดัใหม้รี ัว้ทีส่ามารถป้องกนัสตัวต่์างๆ เขา้ไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
(3)  แผงขายสนิคา้ตอ้งท าดว้ยวสัดุถาวร  เรยีบ  มคีวามลาดเอยีง  และท าความสะอาด

งา่ย  สงูจากพืน้ไมน้่อยกว่า  60  เซนตเิมตร  ดา้นล่างของแผงไมใ่ชเ้ป็นทีเ่กบ็หรอืสะสมสนิคา้และของ
อื่นๆ  และมทีางเขา้แผงส าหรบัผูข้ายของกวา้งไม่น้อยกว่า  70  เซนตเิมตร 

(4)  ทางเดนิส าหรบัผูซ้ือ้มคีวามกวา้งไมน้่อยกว่า  2  เมตร 
(5)  จดัใหม้นี ้าประปาหรอืน ้าทีส่ะอาดไวใ้ชใ้นตลาดอยา่งเพยีงพอ 
(6)  มทีางระบายน ้ารอบตลาดแบบเปิด  ท าดว้ยวสัดุถาวร  เรยีบ  มคีวามลาดเอยีง 

ระบายน ้าไดส้ะดวก มบี่อดกัมลูฝอย บ่อดกัไขมนั บ่อพกัน ้าเสยี  และมกีารบ าบดัน ้าเสยีโดยน ้าทิง้ตอ้งได้
มาตรฐานน ้าทิง้ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

ขอ้  17  ตอ้งจดัใหม้สีว้มและทีถ่่ายปสัสาวะทีถู่กสุขลกัษณะ  และมจี านวนเพยีงพอ  
ตัง้อยูใ่นทีเ่หมาะสมนอกบรเิวณแผงขายสนิคา้ 

ขอ้  18  ทีร่วบรวมมลูฝอยตอ้งมลีกัษณะเป็นทีพ่กัมลูฝอยทีเ่จา้พนกังานสาธารณสุขเหน็
ว่าเหมาะสมกบัตลาดนัน้ๆ  มขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณมลูฝอยในแต่ละวนั  มกีารปกปิดสามารถ
ป้องกนัสตัวเ์ขา้ไปคุย้เขีย่ได ้ ตัง้อยูน่อกบรเิวณแผงขายสนิคา้  และอยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ถเขา้ออกไดส้ะดวก 

 
ส่วนท่ี  3 

ตลาดประเภทท่ี  3 
 

 ขอ้  19  ตลาดประเภทที ่ 3  ตอ้งมเีนื้อทีต่ามความเหมาะสม  และใหม้บีรเิวณทีจ่ดัไว้
ส าหรบัผูข้ายของ  สว้มและทีถ่่ายปสัสาวะ  และทีร่วบรวมมลูฝอยตามทีก่ าหนดในส่วนน้ี 

 ขอ้  20  บรเิวณทีจ่ดัไวส้ าหรบัผูข้ายของ  ตอ้งมแีละเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
สุขลกัษณะตามทีก่ าหนด  ดงัต่อไปนี้ 

(1)  แผงขายสนิคา้สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า  60  เซนตเิมตร 
(2)  ทางเดนิระหว่างแผงส าหรบัผูซ้ือ้ตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า  2  เมตร 
(3)  จดัใหม้นี ้าประปาหรอืน ้าทีส่ะอาดไวใ้ชใ้นตลาดอยา่งเพยีงพอ 
(4)  จดัใหม้ตีะแกรงดกัมลูฝอยบรเิวณท่อระบายน ้าก่อนปล่อยน ้าทิง้ลงสู่ท่อระบายน ้า

สาธารณะ 
ขอ้  21  สว้มและทีถ่่ายปสัสาวะตอ้งเป็นไปตามสุขลกัษณะ  และมจี านวนเพยีงพอ   
ขอ้  22  จดัใหม้ทีีร่วบรวมมลูฝอยมลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้  18 

 



6 
หมวด  2 

การด าเนินกิจการตลาด 
 

 ขอ้  23  การจดัวางสนิคา้ในตลาดตอ้งจดัวางผงัการจ าหน่ายสนิคา้แต่ละประเภท   
ใหเ้ป็นหมวดหมู ่ ไมป่ะปนกนั  แยกเป็นประเภทอาหารสดชนิดต่างๆ  อาหารแปรรปู  อาหารปรงุส าเรจ็ 
และประเภทสนิคา้ทีไ่มใ่ช่อาหาร  เพื่อสะดวกในการดแูลความสะอาดและป้องกนัการปนเป้ือนในอาหาร 

ในกรณทีีเ่ป็นอาหารสดซึง่อาจมนี ้าหรอืของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ตอ้งมกีารกัน้ไมใ่ห้
น ้าหรอืของเหลวนัน้ไหลจากแผงลงสู่พืน้ตลาด  และตอ้งจดัใหม้ที่อหรอืทางส าหรบัระบายน ้าหรอื
ของเหลวนัน้ลงสู่ท่อระบายน ้า โดยไมใ่หเ้ป้ือนพืน้ตลาด 

ขอ้  24  หา้มวางสิง่ของกดีขวางทางเดนิในตลาด  หรอืวางตามทางเขา้สู่ตลาด  ทางเดนิ
และถนนรอบตลาด 

ขอ้  25  การเปิดและปิดตลาดตอ้งเป็นไปตามเวลาทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 
ขอ้  26  หอ้งสว้ม ทีถ่่ายปสัสาวะ ก๊อกน ้าใช ้และสาธารณูปโภคอื่นๆ  ทีจ่ดัไว ้ตอ้งเปิด

ใหม้กีารใชไ้ดต้ลอดเวลาในขณะประกอบกจิการ 
 

หมวด  3 
การบ ารงุรกัษาตลาด 

 
ขอ้  27  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดประเภทที ่ 1  ตอ้งปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลรกัษา

ความสะอาดเรยีบรอ้ยภายในตลาดใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะ  ดงัต่อไปนี้ 
(1)  บ ารงุรกัษาโครงสรา้งต่างๆ   ภายในตลาด ไดแ้ก่  ตวัอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น 

สายไฟ หลอดไฟ พดัลม ท่อน ้าประปา เป็นตน้ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ตีลอดเวลา 
(2)  จดัใหม้ทีีร่องรบัมลูฝอยทีไ่มร่ ัว่ซมึ  และมฝีาปิดประจ าทุกแผง จดัใหม้กีารเกบ็กวาด

มลูฝอยบรเิวณตลาดเป็นประจ า  และดแูลทีร่วบรวมมลูฝอยรวมใหถู้กสุขลกัษณะเสมอ 
(3)  จดัใหม้กีารท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวนั  และลา้งตลาดตามหลกัการ

สุขาภบิาลอย่างน้อยเดอืนละ  1  ครัง้ 
(4)  จดัใหม้กีารดแูลความสะอาดของหอ้งน ้า หอ้งสว้ม ทีถ่่ายปสัสาวะ บ่อดกัมลูฝอย  

บ่อดกัไขมนั  และระบบบ าบดัน ้าเสยีใหใ้ชก้ารไดด้ตีลอดเวลา 
 ขอ้  28  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดประเภทที่  2   ตอ้งจดัใหม้กีารเกบ็กวาดมลูฝอย 

ดแูลความสะอาดหอ้งน ้า หอ้งสว้ม ทีถ่่ายปสัสาวะ บ่อดกัมลูฝอย บ่อดกัไขมนั และบ่อพกัน ้าเสยีหรอื
ระบบบ าบดัน ้าเสยีใหใ้ชก้ารไดด้ ี ดแูลทีร่วบรวมมลูฝอยใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ และจดัใหม้กีารลา้ง
ตลาดดว้ยน ้าสะอาดทุกวนัทีเ่ปิดท าการ 
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ขอ้  29  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดประเภทที่  3  ตอ้งจดัใหม้กีารเกบ็กวาดมลูฝอย 

ท าความสะอาดบรเิวณตลาด ดแูลความสะอาดหอ้งน ้า หอ้งสว้ม ตะแกรงดกัมลูฝอย  ใหใ้ชก้ารไดด้ ี
และดแูลทีร่วบรวมมลูฝอยใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอในขณะทีเ่ปิดท าการ 

 ขอ้  30  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดตอ้งไมท่ าการและตอ้งดแูลมใิหผู้ใ้ดกระท าการอนั
อาจจะท าใหเ้กดิเหตุร าคาญหรอืการระบาดของโรคตดิต่อ  ดงัต่อไปนี้ 

(1)  น าสตัวท์ุกชนิดเขา้ไปในตลาด  เวน้แต่สตัวท์ีน่ าไปขงัไวใ้นทีข่งัสตัวเ์พื่อจ าหน่าย 
(2)  สะสม หมกัหมม สิง่หนึ่งสิง่ใดในตลาด ท าใหส้ถานทีส่กปรก รกรงุรงั หรอืเป็นที่

เพาะพนัธุส์ตัวน์ าโรค 
(3)  ถ่ายเท ทิง้ มลูฝอยหรอืสิง่ปฏกิูลในทีอ่ื่นใด นอกจากทีซ่ึง่จดัไวส้ าหรบัรองรบัมลูฝอย 

หรอืสิง่ปฏกิูล 
(4)  ท าใหน้ ้าใชใ้นตลาดเกดิความสกปรกขึน้  จนเป็นเหตุใหเ้สื่อมหรอือาจเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ 
(5)  ก่อหรอืจดุไฟไวใ้นลกัษณะซึง่น่าจะเป็นทีเ่ดอืดรอ้นหรอืเกดิอนัตรายแก่ผูอ้ื่น 
(6)  ใชต้ลาดเป็นทีพ่กัอาศยัหลบันอน 
(7)  กระท าการอื่นใดทีจ่ะก่อใหเ้กดิเหตุร าคาญแก่ผูอ้ื่น 

 
หมวด  4 

ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด 
 

 ขอ้  31  ผูข้ายของและผูช้่วยขายของในตลาด  ตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด  เจา้พนกังานสาธารณสุข  และเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ในการด าเนินการทีเ่กีย่วกบั
สุขลกัษณะของตลาด อนัไดแ้ก่  การจดัระเบยีบและกฎเกณฑใ์นการรกัษาความสะอาดของตลาดในเรือ่ง
การจดัหมวดหมูส่นิคา้  การดแูลความสะอาดแผงขายสนิคา้  การรวบรวมมลูฝอย  การลา้งตลาด  และ
การอื่นๆ  เช่น  การฝึกอบรมผูข้ายของและผูช้่วยขายของ 

 ขอ้  32  ผูข้ายของและผูช้่วยขายของในตลาด  ตอ้งวางสนิคา้บนแผงขายสนิคา้หรอืใน
ขอบเขตทีว่างขายของทีจ่ดัไวใ้ห ้ หา้มวางล ้าแผงขายสนิคา้หรอืขอบเขต หรอืต่อเตมิแผงขายสนิคา้อนัจะ
เป็นการกดีขวางทางเดนิในตลาด  และหา้มวางสนิคา้สูงจากพืน้ตลาดเกนิกว่า 150  เซนตเิมตร 

การวางและเกบ็สนิคา้ประเภทอาหาร  เครือ่งดื่ม  รวมทัง้เครือ่งใชท้ีเ่กีย่วกบัอาหาร  
ตอ้งสงูจากพืน้ไมน้่อยกว่า  60  เซนตเิมตร  และหา้มวางวตัถุอนัตรายปะปนกบัสนิคา้ประเภทอาหาร 

ขอ้  33  ผูข้ายของและผูช้่วยขายของในตลาด  ตอ้งมสีุขลกัษณะส่วนบุคคล  ดงัต่อไปนี้ 
(1)  มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง  ไมเ่ป็นโรคตดิต่อหรอืโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ  หรอืไมเ่ป็น

พาหะน าโรคตดิต่อ  อนัไดแ้ก่  วณัโรค  อหวิาตกโรค  ไขไ้ทฟอยด ์ โรคบดิ  ไขสุ้กใส  ไขห้ดั  โรคคางทูม 
โรคเรือ้น  โรคผวิหนงัทีน่่ารงัเกยีจ  และโรคไวรสัตบัอกัเสบชนิดเอ 
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(2)  ในระหว่างการขายตอ้งแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย  มสีุขวทิยาส่วนบุคคลทีด่ ีและตอ้ง

มคีวามรูด้า้นสุขาภบิาลอาหารและอื่นๆ  ตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 
(3)  ตอ้งไดร้บัการตรวจสุขภาพตามทีเ่จา้พนกังานสาธารณสุขก าหนด 
ขอ้  34  ผูข้ายของและผูช้่วยขายของในตลาด  ตอ้งปฏบิตัใิหถู้กสุขลกัษณะในการใช้

กรรมวธิ ี การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรงุ เกบ็ หรอืสะสมอาหารหรอืสนิคา้อื่น  และการรกัษาความ
สะอาดของภาชนะ  น ้าใช ้และของใชต่้างๆ  ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ลกัษณะและประเภทของสนิคา้ทีข่าย ตอ้งสะอาด ปลอดภยั และเป็นสนิคา้ทีไ่ม่ผดิ
กฎหมาย  หรอืตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(2)  อาหารสดทีเ่กดิการเน่าเสยีไดง้า่ย  ตอ้งจดัเกบ็ในอุณหภมูทิีเ่หมาะสมตามที่ 
เจา้พนกังานสาธารณสุขก าหนด 

(3)  การจ าหน่ายอาหารปรงุส าเรจ็  ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ปกปิดอาหาร  เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือน  และรกัษาเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ปกปิดใหส้ะอาดใชก้ารไดด้อียู่เสมอ 

(4)  ในกรณทีีม่กีารท า  ประกอบและปรงุอาหาร  ตอ้งจดัสถานทีไ่วใ้หเ้ป็นสดัส่วนและ
ตอ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภบิาลอาหาร 

(5)  เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และภาชนะอุปกรณ์ทีใ่ช ้ตอ้งสะอาดและปลอดภยั  มกีารลา้ง
และการเกบ็ทีถู่กตอ้งทัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน 
 

หมวด  5 
ใบอนุญาต 

   
ขอ้  35  ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตัง้ตลาดจะตอ้งยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้

ทา้ยขอ้บญัญตันิี้  พรอ้มกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
(2)  ส าเนาทะเบยีนบา้น 
(3)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
(4)  เอกสารอื่นๆ  ตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 
ขอ้  36  เมือ่ไดร้บัค าขอรบัใบอนุญาต  หรอืค าขอต่ออายใุบอนุญาตใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถิน่ตรวจความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏว่าค าขอดงักล่าวไมถู่กตอ้งหรอืไม่
สมบรูณ์ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บญัญตันิี้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่รวบรวม
ความไมถู่กตอ้งหรอืความไมส่มบูรณ์นัน้ทัง้หมด  และแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบรูณ์ 
ในคราวเดยีวกนั  และในกรณจี าเป็นทีจ่ะตอ้งส่งคนืค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  กใ็หส้่งคนืค าขอพรอ้มทัง้แจง้ 
ความไมถู่กตอ้งหรอืความไมส่มบูรณ์ใหท้ราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัไดร้บัค าขอ 
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เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบอนุญาตหรอืมหีนงัสอืแจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ย

เหตุผลใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัค าขอซึง่มรีายละเอยีดถูกตอ้งหรอืครบถว้น
ตามทีก่ าหนดในขอ้บญัญตันิี้ 

ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็นทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยงัไมอ่าจมคี าสัง่ 
ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิ
สบิหา้วนั  แต่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครัง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนสิน้
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นัน้  แลว้แต่กรณ ี

ขอ้  37  ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งมารบัใบอนุญาตภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื
แจง้การอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่  หากไม่มารบัภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่มเีหตุอนั
สมควรใหถ้อืว่าสละสทิธิ ์
  ขอ้  38  บรรดาใบอนุญาตทีอ่อกใหต้ามขอ้บญัญตันิี้ใหม้อีายหุนึ่งปีนับแต่วนัทีอ่อก 
ใบอนุญาต  และใหใ้ชไ้ดเ้พยีงในเขตอ านาจขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลองเท่านัน้ 

การขอต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ เมือ่ไดย้ื่นค าขอพรอ้ม
กบัเสยีค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะสัง่ไมต่่ออายุ
ใบอนุญาต 

การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร  และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวต้ามขอ้  36  และขอ้ 37  โดยอนุโลม 
  ขอ้  39  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอตัราทีก่ าหนด
ไวท้า้ยขอ้บญัญตันิี้ในวนัทีม่ารบัใบอนุญาตส าหรบักรณีทีเ่ป็นการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรอืก่อน 
ใบอนุญาตสิน้อายสุ าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนุญาตตลอดเวลาทีย่งัด าเนินกจิการนัน้  ถา้มไิด ้
เสยีค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ าหนด  ใหช้ าระค่าปรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ 
คา้งช าระ  เวน้แต่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะไดบ้อกเลกิการด าเนินกจิการนัน้ก่อนถงึก าหนดการเสยี
คา่ธรรมเนียมครัง้ต่อไป 
  ในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคา้งช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกนั 
เกนิกว่าสองครัง้  ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้น้ัน้หยุดการด าเนินกจิการไวจ้นกว่าจะไดเ้สยี 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจ านวน 
  ขอ้  40  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรบัตามขอ้บญัญตันิี้  ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์าร 
บรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 
  ขอ้  41  ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามขอ้บญัญตันิี้  ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและ 
เหน็ไดง้า่ย ณ  สถานทีป่ระกอบกจิการตลอดเวลาทีป่ระกอบกจิการ 
  ขอ้  42  ในกรณทีีใ่บอนุญาตสญูหาย  ถูกท าลาย  หรอืช ารดุในสาระทีส่ าคญัใหผู้ไ้ดร้บั 
ใบอนุญาตยืน่ค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลาย 
หรอืช ารดุ นัน้  
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การขอรบัใบแทนใบอนุญาตใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตยืน่ค าขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่พรอ้ม

หลกัฐาน 
  (1)  หลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานต ารวจ  ในกรณสีญูหายหรอืถูกท าลาย 
  (2)  ใบอนุญาตเดมิ  ในกรณชี ารุดในสาระส าคญั 
  ขอ้  43  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
วธิกีาร  ดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ใบแทนใบอนุญาตใหป้ระทบัตราสแีดง  ใชค้ าว่า  “ใบแทน”  ก ากบัไวด้ว้ยและใหม้ี
วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบแทน พรอ้มลายมอืชื่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถิน่ 
  (2)  บนัทกึดา้นหลงัตน้ขัว้หรอืคู่ฉบบัใบอนุญาตเดมิสาเหตุ  การสญูหาย  ถูกท าลายหรอื
ช ารดุในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดมิแลว้แต่กรณ ี และเล่มที ่ เลขที ่ พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 
  ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาทีเ่หลอืของใบอนุญาตเดมิเท่านัน้  
  ขอ้  44  ในกรณทีีป่รากฏว่าผูร้บัใบอนุญาตตามขอ้บญัญตันิี้  ไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่
ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรอืขอ้บญัญตันิี้  หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตในเรือ่งทีก่ าหนดไว้ 
เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามขอ้บญัญตันิี้  เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่พกั 
ใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาทีเ่หน็สมควรแต่ตอ้งไมเ่กนิสบิหา้วนั 
  ขอ้  45  เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตเมือ่ปรากฏว่าผูร้บั
ใบอนุญาต 

(1)  ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไปและมเีหตุทีจ่ะตอ้งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต
อกี 

(2)  ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
  (3)  ไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรอืขอ้บญัญตันิี้ หรอื 
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตในเรือ่งทีก่ าหนดไวเ้กีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 
ตามขอ้บญัญตันิี้  และการไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิมถู่กตอ้งนัน้ก่อใหเ้กดิอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรอืมผีลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสมกบัการด ารงชพีของประชาชน 
  ขอ้  46  ค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต ใหท้ าเป็นหนงัสอืแจง้ให้
ผูร้บัใบอนุญาตทราบ  ในกรณทีีไ่มพ่บผูร้บัใบอนุญาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไมย่อมรบัค าสัง่ดงักล่าว ใหส้่ง 
ค าสัง่โดยทางไปรษณยีต์อบรบั  หรอืใหปิ้ดค าสัง่นัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยเหน็ไดง้่าย ณ ภมูลิ าเนาหรอืส านกั 
ท าการงานของผูร้บัใบอนุญาต และใหถ้อืว่าผูร้บัใบอนุญาตนัน้ไดร้บัทราบค าสัง่แลว้ตัง้แต่เวลาทีค่ าสัง่ 
ไปถงึ หรอืวนัปิดค าสัง่ แลว้แต่กรณ ี
 



  11 
ขอ้  47  ผูถู้กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตจะขอรบัใบอนุญาตส าหรบัการประกอบกจิการทีถู่ก 

เพกิถอนใบอนุญาตอกีไมไ่ดจ้นกว่าจะพน้ก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 
ขอ้  48  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่

เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535   ในเขต 
อ านาจขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลองในเรือ่งใดหรอืทุกเรือ่งกไ็ด ้
 

หมวด  6 
บทก าหนดโทษ 

 
ขอ้  49  ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้บญัญตัน้ีิตอ้งระวางโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นบท 

ก าหนดโทษแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 22  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2552 
 
 

(ลงชื่อ)          ทองหล่อ  ชา้งสทีา 
     (นายทองหล่อ  ชา้งสทีา) 

   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 
   

ขอรบัรองว่ารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ฉบบัน้ีไดผ้่านความเหน็ชอบจาก
สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  ในคราวประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง   
สมยัวสิามญั  สมยัที ่ 1  เมื่อวนัที ่ 29  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  จรงิ 

 
 
    (ลงชื่อ)     บุญเรอืง  อนุรกัษา 
     (นายบุญเรอืง  อนุรกัษา) 
      ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 

 
  เหน็ชอบ 
 

 

(ลงชื่อ)     คณธีปิ  บุณยเกตุ 
(นายคณธีปิ  บุณยเกตุ) 
  นายอ าเภอปากช่อง 
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บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด 

 

ล าดบัท่ี ประเภท 
บญัชีอตัราค่าธรรมเนียม 

(บาท) / ปี 
 
1. 
 

 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ฉบบัละ 
1.1  ใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ตลาดประเภทที ่ 1 
1.2  ใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ตลาดประเภทที ่ 2 
1.3  ใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด ตลาดประเภทที ่ 3 
 

 
 

2,000.- 
1,500.- 
1,000.- 
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แบบค าขอรบัใบอนุญาต 

 
เขยีนที.่.........................................................

วนัที.่...............เดอืน................................. พ.ศ. ........ 
 

ขา้พเจา้.....................................................อาย.ุ...............ปี  สญัชาต.ิ..........................
อยูบ่า้นเลขที.่......................หมูท่ี.่...............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................. 
แขวง/ต าบล..........................................................เขต/อ าเภอ...............................................................
เทศบาล/สุขาภบิาล/อบต. ..........................................................จงัหวดั................................................
หมายเลขโทรศพัท.์.............................................  

ขอยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการ 
(   )  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร  ประเภท................................................ 
       โดยมพีืน้ทีป่ระกอบการ....................................ตารางเมตร 
(   )  กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................ 
       มคีนงาน....................คน  ใชเ้ครือ่งจกัรขนาด...............................แรงมา้ 
(   )  กจิการตลาด  ประเภท.........................................................................................  
(   )  กจิการจ าหน่วยสนิคา้ในที/่ทางสาธารณะ  จ าหน่วยสนิคา้ประเภท......................... 
       ณ  บรเิวณ................................................โดยวธิกีาร.......................................... 
(   )  กจิการรบัท าการเกบ็  ขนหรอืก าจดัสิง่ปฏกิูล  มลูฝอย  โดยท าเป็นธุรกจิ  ประเภท 

  เกบ็ขนสิง่ปฏกิูลโดยมแีหล่งก าจดัที.่............................................................. 
  เกบ็ขนและก าจดัสิง่ปฏกิูล  โดยมรีะบบก าจดัอยูท่ี.่........................................ 
  เกบ็ขนมลูฝอย  โดยมแีหล่งก าจดัที.่............................................................. 
  เกบ็ขนและก าจดัมลูฝอย  โดยมแีหล่งก าจดัที.่.............................................. 

ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถิน่).............................................................พรอ้มค าขอนี้  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน
และเอกสารมาดว้ย  ดงันี้คอื 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวั...............................(ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ) 
2) ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื 

3.1 ...................................................................................................................... 
3.2 ...................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................. 
5) ............................................................................................................................. 
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(ดา้นหลงัค าขอรบัใบอนุญาต) 

แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 

   

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
         (ลงชื่อ)..........................................ผูข้อรบัใบอนุญาต 
        (.........................................) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
จากการตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
  (   )  เหน็สมควรอนุญาต  และก าหนดเงือ่นไขดงันี้........................................................ 
............................................................................................................................................................. 
  (   )  เหน็สมควรไมอ่นุญาต  เพราะ............................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ).................................................เจา้พนกังานสาธารณสขุ 
                  (...............................................) 

 ต าแหน่ง................................................ 
         วนัที.่............./............../.............. 

 
ค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(   )  อนุญาตใหป้ระกอบการได้ 
(   )  ไมอ่นุญาตใหป้ระกอบการ 
 

                                                       (ลงชื่อ)..............................................เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
                                                               (............................................) 
                                                         ต าแหน่ง.......................................... 
                                                               วนัที.่............/............../............ 
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แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
เขยีนที.่.........................................................

วนัที.่...............เดอืน..................................พ.ศ. ........ 
 

ขา้พเจา้.....................................................อาย.ุ..................ปี  สญัชาต.ิ.......................
อยูบ่า้นเลขที.่......................หมูท่ี.่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ 
แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ.........................เทศบาล/สุขาภบิาล/อบต. ..................................
จงัหวดั........................................................หมายเลขโทรศพัท์............................................................. 
  ขอยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการประเภท......................................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที.่..................เลขที.่......../........ออกใหเ้มือ่วนัที.่..........เดอืน...................พ.ศ............ 
ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถิน่).............................................................................. 

พรอ้มค าขอนี้  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงันี้คอื 
1) ส าเนาบตัรประจ าตวั..........................................(ประชาชน/ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ) 
2) ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื 

3.1 ....................................................................................................................... 
3.2 ……………………………………………………………………………………… 

  4)  ............................................................................................................................. 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
    ลงชื่อ.........................................ผูข้อรบัใบอนุญาต 
         (.........................................) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   )  เหน็สมควรอนุญาต 
   (   )  เหน็สมควรไมอ่นุญาต   
เพราะ........................................................................ 
................................................................................. 
ลงชื่อ.....................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
     (.......................................) 
ต าแหน่ง..........................วนัที.่......../............/............ 

 ค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
(   )   อนุญาตใหป้ระกอบกจิการได้ 
(   )   ไมอ่นุญาตใหป้ระกอบกจิการ 
 
 
ลงชื่อ.................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
    (....................................) 
ต าแหน่ง..........................วนัที.่......../............/.......... 



 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

เล่มที ่………….เลขที…่..…./………. 
 

(1)  เจา้พนกังานทอ้งถิน่อนุญาตให ้………………….…………………………………… 
สญัชาต…ิ……...……....อยูบ่า้นเลขที…่………….……. หมูท่ี ่…………….….. ต าบล …………….…….
อ าเภอ…………………………..จงัหวดั ……………………. หมายเลขโทรศพัท ์…………………..……. 

ชื่อสถานประกอบกจิการ ……………………….. ประเภท............................................. 
มพีืน้ที.่........................ตารางเมตร     ตัง้อยูบ่า้นเลขที…่……… หมูท่ี ่………...ต าบล ………………....
อ าเภอ …………………….....จงัหวดั …………………..หมายเลขโทรศพัท ์……………………………... 
เสยีค่าธรรมเนียมปีละ.........................…….บาท (………………………..…………)  ตามใบเสรจ็รบัเงนิ 
เล่มที ่………..….. เลขที ่…………….….. ลงวนัที ่…………………………………….. 

(2)  ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดใน
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  เรือ่ง  ตลาด  พ.ศ. 2552 

(3)  หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตนี้เป็นการขดัต่อ
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยมอิาจแกไ้ขได้  เจา้พนกังานทอ้งถิน่อาจพจิารณาใหเ้พกิถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(4)  ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขเฉพาะ  ดงัต่อไปนี้อกีดว้ยคอื 
4.1…………………………………………………………………………………..  
4.2………………………………………………………………………………….. 

(5)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกใหเ้มือ่วนัที่ ..……. เดอืน ………………... พ.ศ. ………. 
(6)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีสิน้อายวุนัที่ ……. เดอืน ……………………….พ.ศ………… 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………… 
        (……………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………….. 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 
ค าเตือน  (1)  ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตนี้ไวโ้ดยเปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ สถานทีป่ระกอบ

กจิการตลอดเวลาทีป่ระกอบกจิการ  หากฝา่ฝืนมโีทษปรบัไมเ่กนิ  500  บาท 
(2)  หากประสงคจ์ะประกอบกจิการในปีต่อไปตอ้งยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาต

สิน้อายุ 
        (มต่ีอดา้นหลงั) 
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(ดา้นหลงั) 

รายการต่ออายใุบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วนั/เดอืน/ปี 
ทีอ่อกใบอนุญาต 

วนั/เดอืน/ปี 
ทีส่ิน้อายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสรจ็รบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ เล่มที ่ เลขที ่ วนั/เดอืน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
    
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


