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หลักการ 
 

  เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พุทธศักราช   ๒๕๓๕  และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พุทธศักราช  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๗  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
 

เหตุผล 

 
  เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย
ในการประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด    โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พุทธศักราช  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา   ๓๗  มาตรา   ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘  และมาตรา  
๖๓  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พุทธศักราช  ๒๕๓๗  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๗  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   มาตรา  ๗๑ จึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด  เรื่อง  ตลาด  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   

เร่ือง ตลาด   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ว่าด้วยการควบคุม 
การจัดตั้งตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  และมาตรา ๖๓  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  และนายอำเภอด่านขุนทด   จึงตราข้อบัญญัติขึ ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ ”  

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   เม่ือพ้นกำหนดสิบห้าวันแต่
วันที่ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้  
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณ ซ่ึงจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด   
  “สินค้า ”  หมายความว่า   เครื่องอุปโภค  บริโภคหรือส่ิงของต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายในตลาด   
  “อาหารสด”หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ สัตว์น้ำ หรืออื่น ๆ 
ที่ชำแหละแล้วหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม้ หรืออื่น ๆ เป็นอาหารดิบ   
  “อาหารแปรรูป ” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้งหรือหมัก ดอง หรือในรูปอื่น ๆ 
รวมทั้งสารปรุงแต่งอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่อิ่ม กะปิ น้ำปลา ซอส เป็นต้น  
  “อาหารปรุงสำเร็จรูป ” หมายความว่า อาหารที่ผ่านการทำ ประกอบ ปรุงจนสำเร็จ พร้อมที่จะ
รับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด ยำ ย่าง ฯลฯ รวมทั้งของหวานเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   
  “การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาด ตัวอาคาร แผง
ขายของในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน (ถ้ามี) รางระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วม และบริเวณต่าง ๆ รอบอาคารให้
สะอาดปราศจากส่ิงปฏิกูลมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง คราบสกปรก และอื่น ๆ รวมทั้งให้มีการฆ่าเช้ือโรค และ
กำจัดสัตว์พาหะนำโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ ต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 
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  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือส่ิงก่อสร้างข้ึน
อย่างอื่นซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อบัญญัตินี้  
  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
พ้ืนที่ตำบลด่านขุนทด 

  ข้อ ๔ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง ขยาย 
หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลังจาก ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตาม
วรรคหนึ่งแล้วจะกระทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่แต่ในการ
ดำเนินการกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต  ตามความในข้ออื่นแห่งข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตาม
วรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  

 ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๑ พร้อมด้วย  แผนผัง แบบ
ก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาด ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย 
หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว
ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ตล. ๔  พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง 
ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 ข้อ ๖ หากสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาดต้องดำเนินการ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

 ข้อ ๗ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมีเครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ ตามประเภทของตลาดแล้ว  ให้
ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๒  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือ
ลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้วก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ให้เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  
 

 

 

 

 



- ๓ - 

หมวด ๑ 
ลักษณะของตลาด 

---------------------------------------------------- 
 ข้อ ๘ ในข้อบัญญัตินี้ให้แบ่งตลาดออกเป็น  ๒ ประเภท ดังนี้  

 (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ ๑  

 (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ ๒  

 ข้อ ๙ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย  โรงเลี้ยง
สัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ส่วนที่ ๑ 

ตลาดประเภทที่ ๑ 

---------------------------------------------------- 
 ข้อ ๑๐  ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

  ข้อ ๑๑ อาคารส่ิงปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อย
กว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง   

  (๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร   ม่ันคง  แข็งแรง 

  (๓) หลังคาต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น  

  (๔) พ้ืนต้องทำด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไม่ดูดซึมน้ำ  เรียบ ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขัง
และไม่ล่ืน    
  (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  

  (๖) เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข             
มิให้เข้าไปในตลาด 

  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกล่ินเหม็นอับ 

  (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาด ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์  

  (๙) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ   มีความลาดเอียง  และทำความ
สะอาดง่าย  มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑.๕ ตารางเมตร  และมี
ทางเข้าออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

 

 



-๔- 

  (๑๐) น้ำใช้ในตลาดต้องเป็นระบบประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับลา้ง
สินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อให้มีลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเป้ือนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อ
ระบายน้ำเสียหรือส่ิงปฏิกูล โดย 

   (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำ  ไม่น้อยกว่า 
๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง  ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น  ๓๐  แผง 

   (ข) มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ  และแผงจำหน่าย
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ  

   (ค) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้  กรณีที่มีแผงจำหน่าย
อาหารสดตั้งแต่  ๕๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่าย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน  ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐  แผง 

  (๑๑) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง  และทางระบายน้ำตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

  (๑๒) การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด เรื่อง ตลาด  (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ  
และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเข้าออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กำหนดได้ 

 ข้อ ๑๒  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอสำหรับการ
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด เรื่อง ตลาด  (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ 
และมีข้อจำกัดเรื่องพ้ืนที่ซ่ึงไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้ 

 ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง 

 ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก  มีการปกปิดและป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ ้ยเขี ่ย  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น 

 ข้อ ๑๕ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 
 
 
 
 



 
-๕-  
 

ส่วนที่  ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 
---------------------------------------------------- 

 ข้อ ๑๖ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ และ
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

 ข้อ ๑๗ สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

  (๒) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  โดยมีลักษณะ
เป็นพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไม่ล่ืน  สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย  และไม่มีน้ำขัง เช่น  พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วย
คอนกรีตสำเร็จ  หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

  (๓) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงมีผิวเรียบ  ทำความสะอาดง่ายมี
ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

  (๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด  แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ  และแผงจำหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสำเร็จ 

  (๕) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่ง
น้ำสาธารณะ  และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ 

  (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด ใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง 

  (๗) ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

 ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขาย
ของ  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร  

 ข้อ ๑๙ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่  
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๒๐ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้        

   

 



 - ๖ –  

หมวด ๒ 

การดำเนินกิจการตลาด 

 ----------------------------------------------------  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ เป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
  ข้อ ๒๑ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพื่อสะดวก           
ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร 

 ข้อ ๒๒ การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

 ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาดและ
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้

  (๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู ่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลาดเวลา  เช่น                
ตัวอาคาร พื้น  ฝ้า  แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น 

  (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อ
ดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง  และทางระบายน้ำ  มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

  (๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด
และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ   และมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได ้

  (๕) จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

  (๖) ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละมิให้ปล่อยน้ำหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พ้ืนตลาด  และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด 

 ข้อ ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาดและ
การรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 

 

  

 

 



 - ๗ – 

  (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ำเสีย  และทางระบายน้ำ  มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  และเปิดให้
ใช้ตลาดเวลาที่เปิดตลาด 

  (๓) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด
และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ดำเนินการล้างตลาด
ตามหลักสุขาภิบาล  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
   

  (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชำแหละลงพ้ืนตลาด 

 ข้อ ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย  หรือการระบาดของโรคติดต่อ  
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระทำการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 

  (๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจำหน่าย 

  (๓) ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ชำแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องถิ่นนั้น 

  (๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด จนทำให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุรำคาญ 
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย  หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 

  (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซ่ึงจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอยหรือ
ส่ิงปฏิกูล 

  (๖) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซ่ึงอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 

  (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 

  (๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ  มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ  เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

หมวด ๓ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

----------------------------------- 
 ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาด  เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดตลาด 

  (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 

  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน 

  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

  (๕) การล้างตลาด 

  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

           (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

 ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ำแผงจำหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด  และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบระบายอากาศ  
และแสงสว่าง  ทั้งนี ้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

  (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กำหนด  โดยสูง
จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า  ๖๐ เซนติเมตร 

  (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด  ทั้งนี้  ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 

  (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัตถุอื่นใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพความเป็นจริง 

  (๖) ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๒๘  ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้

  (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะ
นำโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ   
 

 

 



- ๙ - 
 

ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์  และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด  เรียบร้อย  หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กำหนด  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร  ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง  ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร  
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๒๙ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย ทำ ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   

  (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์  เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล  ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ  ไม่เกิน ๕  
องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด  และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๔) ในกรณีที่เป็นแผงจำหน่ายอาหาร  ซ่ึงมีการทำ ประกอบ  และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

  (๕) เครื่องมือ  เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้  เช่น  เขียง  เครื่องขูดมะพร้าว  จาน  ชาม 
ช้อนและส้อม  ตะเกียบ  และแก้วน้ำ  ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 
------------------------------------------ 

 ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนี้ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิ
ได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  

 ข้อ ๓๑ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
แบบ ตล. ๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป 

จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ จะต้องชำระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ 

 

 

 

 



- ๑๐ – 
 

 ข้อ ๓๒ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง ในเขตอำนาจ
ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

  ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือไม่ประสงค์ จะประกอบกิจการ
ต่อไปให้ยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ ตล. ๔  

  ข้อ ๓๔ หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญผู้ได้รับใบอนุญาต จะต้อง
ย่ืนคำขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล. ๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง การ
สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย  

  (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ  

 ข้อ ๓๕ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้  

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ตล. ๒ โดยประทับตามสีแดง คำว่า “ใบแทน ” กำกับ
ไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน  

  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม  

  (๓) บันทึกด้านหลังต้นข้ัวใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ใน
สาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 

  ข้อ ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

 ข้อ ๓๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้  
           ข้อ ๓๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้  

  (๑) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๑  
  (๒) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๒  
  (๓) คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๓  
  (๔) คำขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ ตล. ๔   

 ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดสำหรับตลาดประเภทใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อบัญญัติ
นี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งและมีเหตุที่จะต้องส่ังพักใช้ ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้  

 

 

 



- ๑๑ – 
 

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ 

------------------------------------------ 

 ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  
  ข้อ ๔๑ ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ หรือ ข้อ ๒๙  ต้องระวางโทษ ตามมาตรา ๗๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ หรือข้อ ๓๗ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ข้อ ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๔๐ ต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นจะต้องด้วยความ ในข้อ ๔๑    ข้อ ๔๒ หรือ
แห่งข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ข้อหนึ่งข้อใด ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๔๕ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น      
 ข้อ ๔๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจ 
ออกระเบียบ หรือคำส่ัง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

      

                ประกาศ ณ วันที่ ....๔.. ธันวาคม .......พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

      
    
                        

 - เห็นชอบ 

 

    
 

 

นายไพฑูรย์  มหาช่ืนใจ 

(นายอำเภอด่านขุนทด) 
 

 
 
 
 
 

  

นายวาเรนทร์   ประภาสุชาติ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

  



 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลำดับ ประเภทกิจการ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี 
(บาท) 

๑ ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑  ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้าง
อาคาร  
    ๑.๑ พื้นที่ที่มีจำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน   ๑๐๐  แผง  
    ๑.๒ พื้นที่ที่มีจำนวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง 
            

 
 

๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๒ ใบอนุญาตจัดตั ้งตลาดประเภทที ่ ๒ ได้แก่ ตลาดที ่ไม่มี
โครงสร้างอาคาร 
    ๒.๑ พื้นที่ที่มีจำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน   ๑๐๐  แผง   
    ๒.๒ พื้นที่ที่มีจำนวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง                  

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ตล. 1 
 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

       เขียนท่ี............................................................... 
      วันท่ี......................เดือน..............................พ.ศ................. 
 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ท่ี..................ตรอก / ซอย...................ถนน............................................... 
ตำบล.....................................อำเภอ.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์...............................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................................ 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ท่ีมีการ จำหน่าย.....................................(เป็นประจำ / เป็น
คร้ังคราว / ตามวันนัด )..............ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)........................................................................... 
พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 

 .............  1)  สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  .............  2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
  .............  3)  สำเนาโฉนดท่ีดิน   
  .............. 5)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  .............. 6)  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เลขรับท่ี............../............. เลขท่ี................... 



-  2  - 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (..........................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (         )    เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  (         )   เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    (ลงช่ือ).........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (.....................................................) 
   ตำแหน่ง....................................................................วันท่ี............/............./.............. 
 

 

คำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

                           (          )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

                           (          )    ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

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

                                                   (...........................................) 

                                ตำแหน่ง.............................................วันที่............../.........../........... 



 
 
   
 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
เล่มท่ี..........เลขท่ี............. 

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้..............................................สัญชาติ.................................................อยู่

บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี.........................ตรอก / ซอย..........................ถนน.........................................ตำบล / 
แขวง................... อำเภอ / เขต...................รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์.......................................หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน......................................................................................................................... 

1) ประกอบกิจการจัดตั้งตลาดประเภท................................................................................................โดยใช้
ช่ือสถานประกอบการว่า.........................................................ตำบล/แขวง................................................อำเภอ / เขต
..............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์............................มีพ้ืนท่ีประกอบการ
..................................ตารางเมตร  ท้ังนี้  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.......................บาท 
(............................................................................................)  เสร็จรับเงินเล่ม........................เลขท่ี................ 
ลงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ........................... 
  2)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน             
ขุนทด เร่ือง ตลาด  พ.ศ. ……………….. 
  3)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
      3.1)................................................................................................................................. 
      3.2).................................................................................................................................. 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันท่ี......................เดือน..................................พ.ศ........................ 
    ออกให้  ณ  วันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ.......................... 
 
 
    (ลงช่ือ)..................................................................... 
     (.................................................................) 
    ตำแหน่ง................................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

แบบ ตล.2 



 
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี................................................... 
       วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ.............. 
  ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ท่ี....................ตรอก /ซอย.......................ถนน............................................... 
ตำบล............................อำเภอ.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................ 
โทรศัพท์.............................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................. 
  ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ท่ีมีการจำหน่าย.............................................. 
(เป็นประจำ/เป็นคร้ังคราว/ตามวันนัด).........................ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)............................................... 
พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้  คือ 
  .............  1)  สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  .............  2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
  .............  3)  ใบอนุญาตเดิม   
  .............. 5)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  .............. 6)  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใบแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

แบบ ตล.3 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 
          (     )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
          (     )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............ 
.......................................................................... 
(ลงช่ือ)................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (...............................) 
ตำแหน่ง......................................... 
วันท่ี................./..................../......................... 

คำส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงช่ือ).......................................................... 
          (........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................ 
วันท่ี................./......................../.................... 

เลขท่ี................... 
เลขรับท่ี............../............. 



 
 
 
 
 คำร้องขออนุญาตต่าง ๆ  

 
        เขียนท่ี.................................................. 
       วันท่ี....................เดือน......................พ.ศ............. 
 
  ข้าพเจ้า................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ท่ี.................ตรอก / ซอย.......................ถนน.................................................... 
ตำบล...................................อำเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.............. 
 
  ขอยื่นคำร้องต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด 
  ด้วย............................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
  จึงมีความประสงค์...................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความตามคำร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ).......................................................ผู้ขออนุญาต 
       (...................................................) 
 
 
 
 

 

 

 

แบบตล.4 

เลขรับท่ี............../............. 
เลขท่ี................... 




