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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงว่าด้วยตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองแสงและนายอํ า เภอวาปี ป ทุ ม
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญ ญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว นตําบลหนองแสง เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ตั้งแต่วัน ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสั ต ว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอัน มีสภาพเป็น ของสด ประกอบหรือ ปรุงแล้ว หรือของเสี ย ง่า ย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด
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“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด
“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 การทํา ความสะอาดตั ว อาคาร
แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือที่ร องรับมูลฝอย ห้องส้ว ม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด
ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมี
ที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดจั ด ตั้ ง ตลาด เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง ตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ าตเป็น หนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ
ที่ได้จัด ตั้งตลาดขึ้น ตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนิน กิจ การตลาดจะต้องปฏิ บัติเช่น เดีย วกับผู้รั บ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๗ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ใน
ส่วนที่ ๑
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(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ใน
ส่วนที่ ๒
ข้อ ๘ ที่ตั้ง ของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่ งที่ก่อให้ เกิดมลพิ ษ
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสร้างสํา หรับผู้ข ายของ ที่ข นถ่ายสิน ค้า ห้ องส้ว ม ที่ปัส สาวะ อ่างล้ างมือ ที่เก็บ รวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๐ อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีท างเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลั ง คาสร้ า งด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ และแข็ ง แรงทนทาน ความสูง ของหลั ง คาต้ อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ําขัง
และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข
มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจําหน่ายสิน ค้าประเภทอาหารทําด้ว ยวัสดุถ าวร เรีย บ มีความลาดเอีย ง และทํา
ความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้ํ า ประปาหรื อ น้ํ า สะอาดแบบระบบท่ อ อย่ า งเพี ย งพอสํ า หรั บ ล้ า งสิ น ค้ า หรื อ ล้ า งมื อ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย
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(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ํา ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก
กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจํานวนแผง
จําหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสด
ทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมี
ข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กําหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด เรื่องพื้น ที่
ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้
ข้อ ๑๒ ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ า งมื อ ตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ใน
อาคารตลาดต้องแยกเป็น สัด ส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้น โดยไม่ให้มีประตูเปิด สู่บริเวณจําหน่ายอาหาร
โดยตรง
ข้อ ๑๓ ต้องจั ด ให้มี ที่เก็บ รวบรวมหรื อที่ร องรับมู ลฝอย ตามที่กํา หนดในกฎหมายว่ าด้ว ย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่น อกตัว อาคารตลาดและอยู่ในพื้น ที่ที่ร ถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก
มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้อ งจัด ให้มีส ถานที่ สําหรั บผู้ข ายของ ห้องส้ ว ม ที่ปัส สาวะ
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
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ข้อ ๑๖ สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ําขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้ว ยวัสดุแข็งแรงที่มีผิว เรีย บ ทําความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้ํ า ประปาหรื อ น้ํ า สะอาดอย่ า งเพี ย งพอ และจั ด ให้ มี ที่ ล้ า งทํ า ความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผง
จําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง
ให้ส ามารถระบายน้ํ าได้ สะดวก มีต ะแกรงดัก มูล ฝอยก่อ นระบายน้ํ าออกสู่ท่อ ระบายน้ํา สาธารณะ
หรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิด เหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจําเป็น
เจ้ า พนั ก งานท้อ งถิ่น โดยคํ าแนะนํ า ของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุข อาจกํ าหนดให้ จัด ให้มี บ่ อดั ก ไขมั น
หรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๗ ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ า งมื อ ตามจํ า นวนและหลั ก เกณฑ์
ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้ว ม
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน
๕๐ เมตร
ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๑๙ เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ ดํ า เนิ น กิ จ การต่ อ เนื่ อ งกั น
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่ว มกันพิจารณากําหนดแผน
การพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลา
และขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
ข้อ ๒๐ การจั ด วางสิ น ค้ าในตลาดแต่ ล ะประเภทต้อ งจั ด ให้ เป็ น หมวดหมู่ แ ละไม่ ปะปนกั น
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๑ การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๑ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีย บร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ง านได้ดี ตลอดเวลา เช่ น
ตัว อาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจํา หน่ายสิน ค้า ระบบบําบัด น้ําเสีย หรือน้ํ าทิ้ง และทางระบายน้ํ า
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบําบัด น้ํา เสีย หรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้ มีกลิ่น เหม็น เป็ น ประจําทุกวั น
และดูแลที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จั ด ให้ มี ก ารกํ า จั ด สั ต ว์ ห รื อ แมลงที่ เ ป็ น พาหะนํ า โรคภายในบริ เ วณตลาดอย่ า งน้ อ ย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลักของตลาด
ข้อ ๒๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ
การบํ า รุ ง รั ก ษาตลาดและการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยภายในตลาด
ให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้ งกรณีที่มีบ่ อดัก ไขมั น บ่ อพัก น้ําเสี ย และทางระบายน้ํา มิใ ห้มีก ลิ่น เหม็น เป็น ประจํา ทุกวั น
และดูแลที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดําเนินการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัด ให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัต ว์
ชําแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๔ เพื่อ ประโยชน์ ในการป้อ งกั น เหตุรํ าคาญ มลพิ ษที่ เป็น อัน ตราย หรือ การระบาด
ของโรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทําการ
และต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้
(๑) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชํา แหละสัต ว์ ใหญ่ เช่ น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้ ง
ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็น เหตุ
รําคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัด ไว้สําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทํา การอื่น ใดที่ อาจก่อ ให้ เกิด เหตุรํา คาญ มลพิษ ที่เป็ น อั น ตราย หรือ การระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน
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(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุข าภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุ ข ภาพตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น กํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า ของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจําหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ว างสิน ค้า บนแผงจํา หน่ ายสิน ค้า หรื อขอบเขตที่กํ าหนด โดยห้า มวางสิน ค้า ล้ํา แผง
จําหน่ายสิน ค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิด อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้ ว างสิ น ค้ า ประเภทอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และภาชนะอุ ป กรณ์ ใ นขอบเขตที่ กํ า หนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสิน ค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจํา หน่ายสิน ค้า เว้น แต่ อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้ว ยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสีย และปกปิดมิด ชิด ทั้งนี้
ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
(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
โรคเรื้อนในระยะติด ต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็น ที่รังเกีย จแก่สังคม โรคผิว หนังที่น่ารังเกีย จ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสิน ค้าต้องแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรีย บร้อย หรือ ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่ างขายสิ น ค้ า ประเภทอาหารต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลั กสุ ข อนามัย ส่ ว นบุ คคล เช่ น
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบ
หรือจับอาหาร ไม่สูบบุห รี่หรือดื่มสุร า ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กําหนดโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
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ข้อ ๒๘ ผู้ข ายของและผู้ช่ว ยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุข ลักษณะในการจําหน่าย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ ข ายต้ อ งสะอาด และปลอดภั ย ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสั ต ว์ เนื้ อ สัต ว์ และอาหารทะเล ต้ องเก็ บ รัก ษาในอุณ หภูมิ ไ ม่เ กิ น
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจํ าหน่า ยอาหารประเภทปรุง สําเร็ จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การ
ได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่
ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม
ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและจัดเก็บ
ที่ถูกต้อง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล.๑ ที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงประกาศกําหนด
ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและการจัดตั้งตลาด ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๓) ต้องจัดตั้งตลาดภายในเขตสถานที่และกําหนดวันเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๔) การระบายน้ําและรางระบายน้ํา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ํา
สาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(๕) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะในจํานวนเพียงพอ
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(๗) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงที่ เ ป็ น พาหะนํ า โรคได้ ประกอบกั บ ต้ อ งมี ก ารกํ า จั ด มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง
ด้วยสุขลักษณะ
(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการดําเนินกิจการภายในตลาดนั้นได้
ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
(๙) ปฏิบัติก ารอื่น ใดเกี่ย วด้ว ยสุ ข ลักษณะตามคํ าแนะนํ าของเจ้าพนั กงานสาธารณสุข หรื อ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบีย บ ข้อบังคับและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแสง
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓๒ เมื่ อได้รั บคํ า ขอรับ ใบอนุ ญ าตหรื อคํ าขอต่อ อายุใ บอนุ ญ าตให้เ จ้า พนัก งานท้ องถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูร ณ์ข องคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูร ณ์
ตามหลัก เกณฑ์ วิธี การ หรื อเงื่อ นไขที่ กํา หนดไว้ ในข้อ บัญ ญัติ นี้ ให้เ จ้ าพนัก งานท้ องถิ่น รวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ข ออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูร ณ์
ในคราวเดีย วกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน คําขอแก่ผู้ข ออนุญ าต ก็ให้ส่งคืน คําขอพร้อมทั้ง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญ าตตามแบบ ตล.๒ หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีร ายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
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
สิบห้ าวั น แต่ต้ องมีห นัง สือ แจ้ งการขยายเวลาและเหตุ จํา เป็ น แต่ล ะครั้ง ให้ ผู้ข ออนุญ าตทราบก่อ น
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอตามแบบ ตล.๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
คํา ขอพร้ อมกับ เสีย ค่า ธรรมเนีย มแล้ว ให้ ป ระกอบกิ จการต่ อไปได้จ นกว่ าเจ้า พนั กงานท้ องถิ่น จะสั่ ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ด้วยโดยอนุโลม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนีย ม
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญ ญัตินี้ในวัน ที่มารับใบอนุญ าตสําหรับกรณีที่เป็น การขอรับใบอนุญ าตครั้ง แรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ้า มิไ ด้เ สีย ค่ าธรรมเนีย มภายในเวลาที่กํ าหนด ให้ชํ าระค่ า ปรั บเพิ่ม ขึ้น อี กร้ อยละยี่สิ บ ของจํ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญ าตต้ องแสดงใบอนุญ าตไว้โ ดยเปิด เผยและเห็น ได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ าลาย หรื อชํ า รุ ด ในสาระที่ สํา คั ญ ให้ ผู้ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญ าตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญ าตนําสําเนาบัน ทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ป รากฏว่ า ผู้ รั บใบอนุ ญ าตไม่ ปฏิ บั ติ ห รือ ปฏิ บั ติไ ม่ ถู ก ต้อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว้ เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(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
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าต ให้ทําเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ไ ม่ พ บผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ย อมรั บ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว
ให้ส่ งคํา สั่ง โดยทางไปรษณี ย์ต อบรั บ หรื อให้ ปิด คําสั่ งนั้ น ไว้ ในที่ เปิ ด เผยเห็น ได้ง่า ย ณ ภู มิลํา เนา
หรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญ าตนั้น ได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่
เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
วีระศักดิ์ ทองสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)

๑.

ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด ประเภทที่ ๑

๒,๐๐๐

๒.

ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด ประเภทที่ ๒

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

-๒-

เลขที่ ............/.......................

แบบ ตล.๑
แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

เขียนที่ ..................................................................................
วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า ................................................................................ อายุ .......... ปี สัญชาติ ..................
อยู่บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย .................................. ถนน .................................................
ตําบล.................................................... อําเภอ........................................... จังหวัด..................................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ...........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ........... ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง โดยใช้ชื่อตลาดว่า ...........................................................................................................................
ตั้งอยู่ที่เลขที่ ........................ หมู่ที่................... ตําบล............................................ อําเภอ.......................................
จังหวัด.....................................................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด
๔. แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างของตลาด
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
๖. อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..........................................................)

-๒-

แผนผังแสดงสถานทีต่ ั้งตลาดโดยสังเขป

-๒-

แบบ ตล.๒

เลขที่......................

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

เลขที่ ............./........................

ข้อ ๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................
อายุ.......... ปี สัญชาติ..................... อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ...................................
ถนน............................... ตําบล.................................... อําเภอ................................. จังหวัด....................................
โทรศัพท์...................................................... โทรสาร.......................................................
ดําเนินการจัดตั้งตลาด ประเภทที่........ โดยใช้ชื่อตลาดว่า ............................................................
ตั้งอยู่ที่เลขที่.................. หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ......................................... ถนน............................................
ตําบล................................. อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. โทรศัพท์................................
โทรสาร.......................................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ .............................. บาท (.........................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่................. เลขที่................... ลงวันที่........... เดือน....................................พ.ศ. ...............
ข้อ ๒ ผู้ได้รับ ใบอนุญ าตต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์วิธีก ารและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ หากปรากฏในภายหลัง ว่าการจัดตั้งตลาดที่ได้รับอนุญ าตนี้ เป็นการขัดต่อ กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ
(๔.๑) ..............................................................................................................................
(๔.๒) ..............................................................................................................................
ข้อ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่........... เดือน................................ พ.ศ. ..........................
ข้อ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่........... เดือน...................................... พ.ศ. ..........................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(.......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รบั อนุญาต
๒. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีตอ่ ไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

-๒เลขที่ ............/..................

แบบ ตล.๓
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

เขียนที่ ..................................................................................
วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... อายุ.......... ปี
สัญชาติ............ อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่......... ตรอก/ซอย....................................ถนน .......................................
ตําบล.................................................... อําเภอ........................................... จังหวัด..................................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ...........................................................
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ...................... ตามใบอนุญาต
เล่มที่ ..............เลขที่ ........./...................... ออกให้เมื่อวันที่ ................ เดือน....................................................
พ.ศ. .......................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบอนุญาตฉบับเดิม
๔. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
๕. อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ยื่นคําขอ
(...........................................................)

