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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 
เรื่อง  การจัดตั้งตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดวาดวยการจัดตั้งตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  และนายอําเภอยางตลาด  จึงตราขอบัญญัติ 

ตําบลไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  เรื่อง   

การจัดตั้งตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดตั้งแตวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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“ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหาร  อันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชมุนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรอืตามวนัที่

กําหนด 

“สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี 

(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  ที่มีสภาพ 

เปนของสด 

“อาหารสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทสัตวท่ีมีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนาย 

อาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ  เชน  ปลา  กุง  ไก  สัตวอื่นๆ  เปนตน 

“อาหารแปรรูป”  หมายความวา  อาหารสดที่แปรรูป  ทําใหแหง  หรือหมักดอง  หรือในรูปอื่น ๆ   

รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร 

“อาหารสําเร็จรูป”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จพรอม 

ที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ  ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

“แผงจําหนายอาหาร”  หมายความวา  แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง  ประกอบอาหารจนสําเร็จ 

ที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได  โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย 

“การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  แผงขาย

ของในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  รางระบายน้ํา  หองน้ํา  หองสวม  และบริเวณตาง ๆ  รอบตัวอาคาร

ตลาดใหสะอาดปราศจากส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย  ฝุนละออง  คราบสกปรกและอื่น ๆ  รวมทั้งใหมี
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การฆาเชื้อโรค  และกําจัดสัตวพาหะนําโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสีย

ของตลาด 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด  ภายหลังจากท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคกรของรัฐ   

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  และให 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะ

รายก็ได 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของตลาด 

ขอ ๗ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร  และมีการประกอบกิจการเกิน   

๓  วันตอสัปดาห  และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี  ๑ 
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(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร  และมีการประกอบกิจการไมเกิน  

๓  วันตอสัปดาห  และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่  ๒ 

ขอ ๘ ที่ตั้งตลาดตองตั้งอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ   

ของเสีย  โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ท่ีกําจัดมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  เวนแต 

จะมีวิธีปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

ขอ ๙ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม  โดยมีสวนประกอบของสถานท่ี

และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ท่ีขนถายสินคา  สวมและท่ีถายปสสาวะ   

ที่พักรวมมูลฝอยและที่จอดรถตามท่ีกําหนดในสวนนี้ 

ขอ ๑๐ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองจัดใหมีอาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  และเปนไป

ตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง 

ไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  แข็งแรง 

(๓) หลังคาสรางดวยวัสดทุนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 

(๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง 

(๕) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร  ผนังทําดวยวัสดุถาวร  

หรือเปนตาขายลวด  แข็งแรง  สูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

(๖) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม 

(๗) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๑๐๐  ลักซ  ทั้งนี้ตองไมใชแสงหรือวัสดุ

อื่นท่ีทําใหสีของสินคาเปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติ 

(๘) แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ทําความสะอาดงาย  มีพ้ืนที่แผง

ไมนอยกวา  ๒  ตารางเมตร  สูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และมีทางเขาแผงของผูขายของ
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กวางไมนอยกวา  ๗๐  เซนติเมตร  มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม  แยกตางหากจากแผง 

และสะดวกตอการเขาออก 

(๙) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  

โดยตองจัดใหมีที่ลางสินคาอาหารสดอยางนอย  ๑  จุดตอทุกๆ  ๓๐  แผง  โดยเศษของ  ๓๐  แผงถาเกิน  

๑๕  แผงใหถือเปน  ๓๐  แผง  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา  ๓  กอก  แตสําหรับแผง 

ขายอาหารสัตวชําแหละ  หรือแผงจําหนายอาหารตองมีกอกน้ําประจําแผง  และมีการวางทอในลักษณะ 

ที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้าํโสโครก  ไมติดหรอืทับกับทออุจจาระ  และตองจัดใหมีที่เก็บสํารอง 

น้ําใหมีปริมาณเพียงพออยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  

๑๐๐  แผงถาเกิน  ๕๐  แผงใหถือเปน  ๑๐๐  แผง  และสะดวกตอการใช 

 (๑๐) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  โดยทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด  

สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนรูปแบบตัวยูและมีฝาปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย   

มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก  มีบอดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําทิ้ง

ตองไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไมเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

 (๑๑) ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้งไวใน

บริเวณที่มองเห็นไดงาย  และสะดวกตอการใชงาน 

ขอ ๑๑ ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนที่เพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ขอ ๑๒ สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยูในอาคารตองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ 

(๒) มีระบบการขับเคล่ือนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกักซึ่งจะตองปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคได  และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําใตดินทุกขั้นตอน 

(๓) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย  มีขนาดเนื้อที่ภายในไมนอยกวา  

๐.๙๐  ตารางเมตรตอหนึ่งท่ีนั่ง  และมีความกวางภายในไมนอยกวา  ๐.๙๐  ตารางเมตร  มีประตูเปด 

เขาออกโดยสะดวก  และมีผนังกั้นเพ่ือมิใหประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 
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(๔) ระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงสวนต่ําสุดของคานหรือเพดาน  หรือส่ิงอื่นท่ีติดกับคานหรือเพดาน   

ตองไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  และชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่หองหรือมีพัดลม

ระบายอากาศ 

(๕) พ้ืนหองสวมตองเรียบ  ไมล่ืน  มีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑:๑๐๐  และไมมีน้ําขัง  มีจุด 

ระบายน้ําท้ิงอยูในตําแหนงต่ําสุดของพ้ืนหอง 

(๖) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกักซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

มีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑:๑๐ 

(๗) มีทอระบายกาซ  ณ  จุดฐานของโถสวม  ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒.๕๐  เซนติเมตร  

สูงเหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกล่ินเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 

(๘) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา  ๑๐๐  ลักซ 

(๙) จัดใหมีกระดาษชําระ  หรือน้ําสําหรับชาํระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง  รวมทั้งจัดให

มีการทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเปนประจําทุกวัน 

 (๑๐) หองสวมหญิงตองมีภาชนะรองรับและมีวัสดุหอผาอนามัยโดยเฉพาะ 

 (๑๑) ที่ถายปสสาวะชายตองเปนวัสดุเคลือบหรือโลหะไมเปนสนิม  และมีน้ําสําหรับชําระลาง

ตลอดเวลาที่ใช 

ขอ ๑๓ จํานวนสวม  ที่ถายปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนส่ิงปลูกสรางถาวร  หรือเปนที่พักที่มีลักษณะ 

เปนภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน  มีการปกปดและ

ปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยไดท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ตามความเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  และตั้งอยูภายนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนที่ท่ีรถเขาออกไดสะดวก 

ขอ ๑๕ ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 

ขอ ๑๖ ตลาดประเภทที่  ๒  ตองมีเนื้อท่ี  ตามความเหมาะสม  และใหมีบริเวณท่ีจัดไวสําหรับ

ผูขายของ  สวม  ที่ถายปสสาวะและอางลางมือ  และที่พักรวมมูลฝอย  ตามที่กําหนดในสวนนี้ 
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ขอ ๑๗ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

(๑) พ้ืนตองเรียบ  แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  และไมมีน้ําขัง 

(๒) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสรางที่ไมถาวร  เชน  โครงเหล็ก  โครงผาใบ  

เปนตน  ตองทําดวยวัสดุท่ีมั่นคงแข็งแรง 

(๓) แผงขายสินคาตองทําดวยวัสดุเรียบ  ทําความสะอาดงาย  สูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร   

อาจเปนแผงที่พับเก็บได  และมีบริเวณสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา  ๗๐  เซนติเมตร 

(๔) ทางเดินในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

(๕) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีที่ลางสําหรับอาหารสด   

อาหารสัตวชําแหละ  รวมทั้งแผงจําหนายอาหารดวย 

(๖) จัดใหมีทางระบายน้ําเฉพาะจุดที่มีการลางสําหรับบริเวณที่มีการจําหนายอาหารสด   

อาหารสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหารในตลาด  โดยทําเปนแบบเปดดวยวัสดุถาวร  เรียบ   

มีความลาดเอียง  ระบายน้ําไดสะดวก  มีบอดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  กอนระบายน้ําออก 

สูทางระบาย  น้ําสาธารณะ  ทั้งนี้ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิดความเดือดรอน

รําคาญแกประชาชนขางเคียง  หากมีพ้ืนที่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  จะตองมีระบบบําบัดน้ําเสียดวย 

ขอ ๑๘ สวม  ที่ถายปสสาวะ  และอางลางมือ  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ

ตามที่กําหนดในขอ  ๑๑  (๒)-(๑๑)  และมีจํานวนตามกําหนดในขอ  ๑๒  และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกบริเวณ 

ซึ่งเปนที่ตั้งแผงขายสินคา  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนท่ี  สวมสาธารณะ  สวมเอกชน  หรือสวมของ

หนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชไดอยูในบริเวณใกลเคียง  ทั้งนี้ตองมีระยะหางไมเกิน  ๑๐๐  เมตร 

ขอ ๑๙ ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะท่ีเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 

มูลฝอยในแตละวัน  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 

การดําเนนิกิจการตลาด 

ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาแตละประเภทในตลาดตองจัดใหเปนหมวดหมู  ไมปะปนกัน   

เพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร  สําหรับกรณีที่เปน

อาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตวชําแหละซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ตองมีการกั้นไมให 
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มีน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู พ้ืนตลาดและตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือ 

ของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ํา 

ขอ ๒๑ กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา 

ความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ไดแก  ตัวอาคาร  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  หองสวม   

ที่ถายปสสาวะ  กอกน้ําใช  ระบบบําบัดน้ําเสีย  อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม   

ทอน้ําประปา  เปนตน  และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา 

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา  และดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอย 

ใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  และจัดใหมีการลางตลาดตามหลัก

สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

(๔) จัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองสวม  ท่ีถายปสสาวะ  บอดักมูลฝอย  บอดักไขมัน   

และระบบบําบัดน้ําเสีย  มิใหมีกล่ินเหม็น  และตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณ 

ตลาดเปนประจํา  และดูแลรักษาความสะอาดของหองสวม  บอดักไขมัน  และบอพักน้ําเสียหรือระบบ

บําบัดน้ําเสียใหใชการไดดี  รวมทั้งดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ  และจัดใหมี 

การลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจการประจําวัน 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตองไมกระทําการและดูแลมิใหผูใดกระทําอันอาจ 

กอเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

(๒) ไมสะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดไวในตลาดจนกอใหเกิดความสกปรกรกรุงรังหรือเปนที่

เพาะพันธุสัตวนําโรค 

(๓) ไมถาย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากในที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย 

หรือส่ิงปฏิกูล 

(๔) ไมทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 



หนา   ๒๕๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๕) ไมใชตลาดเปนท่ีพักอาศัย   

(๖) ไมกระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

หมวด  ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานสาธารณสุข  และเจาพนักงานทองถิ่น  ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ

ของตลาด  ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

(๒) การจัดหมวดหมูของสินคา 

(๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

(๔) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

(๕) การลางตลาด 

(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ

กําหนด 

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองจัดวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาในขอบเขต 

ที่จัดไวใหเทานั้น  หามตอเติมแผงจําหนายสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด  และหามวางสินคา 

ในลักษณะหรือมีความสูงจากพ้ืนตลาดจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพ้ืน 

ไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  อันไดแก  วัณโรค  

อหิวาตกโรค  ไขไทฟอยด  โรคบิด  ไขสุกใส  ไขหัด  โรคคางทูม  โรคเรื้อน  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  และ

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

(๒) ในระหวางการขายของตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 

(๓) มีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

(๔) ไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะในการใช

กรรมวิธกีารจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินคาอืน่  และการเกบ็รกัษาความสะอาด 

ของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ลักษณะและประเภทของสินคาที่  จําหนายตองสะอาด  ปลอดภัย 

(๒) อาหารสดที่อาจเกิดการเนาเสียไดงายตองจัดเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

(๓) ในกรณีที่เปนแผงลอยจําหนายอาหารซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัดสถานท่ี 

และตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะดานสุขาภิบาลอาหาร  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๔) การจําหนายอาหารที่ปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการหยิบจับและมีการปกปด

อาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

หมวด  ๕ 

การดําเนนิการจัดตั้งตลาด 

ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  /  ขาราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด 

ขอ ๓๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไว 

ตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ใหใชแบบคําขอรับใบอนุญาต  คําขอตออายุใบอนุญาตใบแจงการจัดตั้งตลาด  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ตามแบบทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาดเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขที่กําหนดตามขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 
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ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลยางตลาด 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามที่แบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาประกอบดวย 

(๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และ

การไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๔ ความในขอ  ๑๐  (๑)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๑)  และขอ  ๑๑  มิใหใชบังคับกับผูไดรับ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ขึ้นกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ  อัครเศรษฐัง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม  

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ลําดับ 
 

ประเภทตลาด 
คาธรรมเนียมฉบับละ 

 (บาท/ป) 

๑ 

๒ 

 

 

๓ 

- ตลาดประเภทท่ี  ๑ 

- ตลาดประเภทท่ี  ๒  

            (๑)  ขนาดพ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒ ไรข้ึนไป 

            (๒) ขนาดพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๒ ไร 

การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหเปนไปตามอัตราในตลาด

ประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ แลวแตกรณี 

 

                ๒,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

 

เขียนท่ี................................. 

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

๑. ขาพเจา..............................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ...................... 

อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล................... 

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท............................. 

  ๒. ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท…………………โดยมีพ้ืนท่ี

ประกอบการจํานวน…………….ตารางเมตร ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

3.1) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๒ รูป 

3.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

3.4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

3.5) สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดไว 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความ เอกสาร ในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

   (ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ขอตอใบอนุญาต 

    (…………………………………….) 

 

 



 

ใบรับแจงการจัดตั้งตลาด 

 

 

ท่ี กส ๗๘๑๐๑/……….                   เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

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

ขาพเจา......................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน ไดรับแจง

จาก...........................................................................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล .............................. อําเภอ

.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท................................................................................. 

แลว เม่ือวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ“............................................” 

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบล……………… อําเภอ…………………… 

จังหวัด…………………. 

 

 

 

 (ลงชื่อ)    เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

   นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ         ๑. กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถิ่นจะตองแจงผลการ                                            

พิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนบัแตที่ไดรับคําขอ 
    ๒ .จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบบั เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 



ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

เลมท่ี............เลขท่ี.............../..............          สํานักงาน............................................... 

                       อนุญาตให    บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 

 ชื่อ...................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชน

เลขท่ี....................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย

....................................ถนน..................................หมูท่ี...........ตําบล.......................................................อําเภอ

.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท............................. 

 ๑ . จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................โดยใชชื่อสถานประกอบ การวา

ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท................................. 

 ๒.  ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม......................บาทตอป(...............................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................ลงวันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................ 

๓.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลยางตลาด เรื่อง การจัดตั้งตลาด 

๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติตําบลยางตลาด เรื่องการจัดตั้งตลาด และปฏิบัติการอ่ืนใด 

เก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ 

ขอบังคับ ขอกําหนด และคําสั่ง        

 ออกให ณ วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวนัท่ี..........เดือน.....................พ.ศ........... 

           

 

         (ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

เจาพนักงานทองถ่ิน                                                                      

 

 

 

 

 

 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

เขียนท่ี................................................ 

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

 ขาพเจา ............................................................. ชื่อผูรับอนุญาต ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ 

…………………….....………ไดรับใบอนุญาต  จัดตั้งตลาด  ประเภท.......................................ตามใบอนุญาตสถาน

ประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ.................................จังหวัด

................................โทรศัพท ............................... มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท

............................................................................................................. 

เนื่องจาก............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 

   ๑     สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี กรณีสูญหาย 

   ๒     ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู กรณีถูกทําลายหรือชํารุด 

   ๓      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔      หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล 

   ๕     สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖     รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

  

                    ลงชื่อ.........................................(ผูยื่นคําขอ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ     ๑  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย 
   ๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทาํลายในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตนั้นมาดวย 

   ๓  ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ   / ใช 


