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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
เรื่อง   ตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลบอแกว  วาดวยตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวและนายอําเภอนาคู  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  เรื่อง  ตลาด   

พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ท้ังนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด   
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  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว 

หรือเนื้อสัตวที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา   

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ 

หรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือให

อาหารสะอาด  ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  

เชน  อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตว

และแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพัก

น้ําเสีย  ท่ีเก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาด 

ใหสะอาดไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ทั้งนี้  

สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ หามผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ

ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  

และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผู จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ 

เปนการเฉพาะรายก็ได 
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ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

ลักษณะของตลาด 

ขอ ๗ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑) ตลาดประเภทท่ี  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไวในสวนที่  ๑ 

  (๒) ตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดแก  ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่

กําหนดไวในสวนที่  ๒ 

ขอ ๘ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ   

ของเสีย  โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

ขอ ๙ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 

ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวม 

หรือที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๐ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณ

ตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง   

  (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง   

  (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมี  

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

  (๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย  ไมมีน้ํา

ขังและไมล่ืน 
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  (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   

  (๖) เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  

เชน  สุนัข  มิใหเขาไปในตลาด   

  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

  (๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ   

  (๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง   

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  

และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง   

  (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลาง

มือ  ท้ังนี้  ตองวางทอในลักษณะท่ีปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอ

ระบายน้ําเสียหรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

   (๑๐.๑) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา 

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด   

๑  จุดตอจํานวนแผง  จําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  

๓๐  แผง 

   (๑๐.๒) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ   

และแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   (๑๐.๓) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีท่ีมี 

แผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอ

จํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัด  



หนา   ๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เรื่องพ้ืนที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร

ตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด   

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่ 

ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูใน

อาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง   

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก   

มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น   

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 

ขอ ๑๕ ตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ   

อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๖ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   

  (๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ   

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน   

พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

  (๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 
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  (๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ   

  (๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีท่ีลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ   

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา

สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณี

จําเปนเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน  

หรือบอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

  (๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รม 

หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง   

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมหีองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม 

นอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนท่ี  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงาน

ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  ๕๐  เมตร 

ขอ ๑๘ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเหน็วาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปน

ตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา

ปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามขอบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและขั้นตอน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๒ 

การดําเนนิกิจการตลาด 

ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน   

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 
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ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุง 

รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  

เชน  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น   

  (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง 

ดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจํา

ทุกวัน  และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด   

  (๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

  (๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง 

  (๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว 

ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด   

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุง 

รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง 

ดักมูลฝอย  รวมท้ังกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ   

  (๒) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด   
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  (๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ 

ใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

  (๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด   

ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด 

ของโรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการ

และตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

  (๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  

รวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 

  (๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง  

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษที่เปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  (๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

  (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

  (๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

  (๙) กระทําการอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

หมวด  ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิละใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

  (๕) การลางตลาด 

  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ

ตอระบบการระบายอากาศ  และแสงสวาง  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร   

  (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขต 

ที่กําหนด  โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร   

  (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ท้ังนี้  

ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค   

  (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง   

  (๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่ สังคมรังเกียจ   

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค 

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง 

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชน  ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาด 

กอนหยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยอาหาร   

  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะท่ีสะอาด   

และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด

และใชการไดดีอยูเสมอ   

  (๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   

ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

  (๕) เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด

และจัดเก็บที่ถูกตอง 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๒๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ปฏิบัติตามคําแนะนําในหมวด  ๑  ตามแตกรณีท่ีย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการตลาด   

  (๒) ปฏิบัติตามคําแนะนําในหมวด  ๒  และหมวด  ๓  ทุกประการ   

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๓๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  ดวย 

ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบอแกว 

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

ธนศกัดิ ์ เหลาแหลม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบอแกว 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)/ป ี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ฉบับละ
 
 
 

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราคา่บริการขัน้สูง 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)/ป ี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ฉบับละ
 
 
 

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  
          เขียนที่..............................................................  

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................อายุ...........ปี  สัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย............................ถนน....................................................  
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................................  
หมายเลขโทรศัพท์................................................ โทรสาร...................................................  
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

(  ) ตลาดประเภทที่ ๑ (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร  
(  ) ตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร  

 ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................. ถนน......................................    
ตําบล……….................…….. อําเภอ………………………………จังหวัด.......................... โทรศัพท์ ............................. 
โทรสาร............................................. พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังน้ี  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด  
 ๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด  
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

            คําขอเลขที ่
.................. / .....................



 
  ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
      (    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
..............................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  
 
 
             (ลงช่ือ).................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
                        (................................................)  
                                                วันที่................./.................../.................  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้้าพนักงานท้้องถ่ิน 
  (   ) อนุญาตให้้ประกอบกิจการได้้  
  (   ) ไม่อนุญาตให้้ประกอบกิจการ  
  
 
                                             (ลงช่ือ)..................................................  
                                                     (.............................................)  
                                                นายกองค์์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว                                    
                                              วันที.่.............../................/...............  



 
 
 

 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  
 
 

เขียนท่ี..................................................................  
วันท่ี............. เดือน.................................... พ.ศ. .................  

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................... อายุ..................ปี  สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................ 
โทรศพัท์............................... โทรสาร ..............................................  

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทที่................................................ ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า .............................................................................................................................. 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี........................ หมู่ท่ี...................... ตรอก/ซอย.................................... ถนน..................................  
ตําบล................................................ อําเภอ............................................. จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์............................................... โทรสาร........................................................  

พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
๑. ใบอนุญาตเดิม  
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
๓. ........................................................................................................................................................  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

   
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 

            คําขอเลขท่ี 
 .................. / ..................... 



 
 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
 

เขียนท่ี.................................................................  
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................  
�  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี � ���� ����� �� � อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................หมู่ท่ี.....................................................  
ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................................................................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ..........................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................................  
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร.............................................  
ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมีดังนี้  

๑. ............................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.............................................................
ตรอก / ซอย...................................... ถนน....................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ โทรศัพท์..............................................  

ได้ขออนุญาตจัดต้ัง    �  ตลาดประเภทท่ี ๑  (ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร)      
�  ตลาดประเภทท่ี ๒  (ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร) 

ใบอนุญาต เล่มท่ี....................เลขท่ี.....................ปี.................... โดยใช้ชื่อตลาดว่า..............................................................
สถานท่ีต้ังเลขท่ี.........................หมู่ท่ี........................... ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด......................................................................... 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.......................................  
 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  เนื่องจากใบอนุญาตกล่าวข้างต้น       

 �  สูญหาย        �  ถูกทําลาย        �  ชํารุดในสาระสําคัญ 

คําขอเลขท่ี 
.................. / ..................... 



- ๒ – 
     พร้อมท้ังได้แนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี ้ 

�  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
�  ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   
         (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
�  ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
         และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
�  ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

            �  ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
            �  ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  
 

          ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
            
            (ลงชื่อ)................................................  

                                                                                (.............................................)  
                                                                                               ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
               คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                 �  อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 �  ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

                                                               (...................................................)  
                                                                ตําแหน่ง........................................................ 
 
                                              


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
	เรื่อง   ตลาด
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


