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หลักการ 
เพื่อปฏิบัติการควบคุมกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔  
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้จัดต้ังตลาด ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดประกอบกับ
มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๕) ก าหนดให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลจึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลล าภู 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

......................................................... 
  โดยท่ี เป็นการสมควรตราข้อบัญญั ติองค์การบริหาร ส่วนต าบลล าภู  ว่า ด้วยตลาด                
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔  
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูและนายอ าเภอเมืองนราธิวาสจึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูแล้ว ๗ วัน 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้แทน 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภท  

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด 

“สินค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ 

แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น      
แล้วแต่กรณี 
 

 
/(๒) วัตถุ... 



-๒- 

  (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน  
อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกล่ินรส 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ท่ีมีสภาพ
เป็นของสด 
  “อาหารสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ท่ีมีการช าแหละ ณ แผง
จ าหน่ายอาหารซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ าช าระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อื่นๆ เป็นต้น 
  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดท่ีแปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ 
รวมท้ังท่ีใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
  “อาหารปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท า ประกอบ ปรุง จนส าเร็จพร้อมท่ี
จะรับประทานได้ รวมท้ังของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ ท่ีมิได้บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท 
  “แผงจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานท่ีท่ีมีการปรุง ประกอบอาหารจนส าเร็จ
ท่ีผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 
  “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ า ห้องน้ า ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ รอบตัวอาคารตลาดให้สะอาด
ปราศจากส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมท้ังให้มีการฆ่าเช้ือโรค และก าจัด
สัตว์พาหะน าโรค ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  “เ จ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่ า เจ้าพนักงานซึ่ ง ไ ด้รับการแต่ง ต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การ
เปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออก
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้
จัดต้ังตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

/ข้อ ๖... 



-๓- 

หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

 
  ข้อ ๖ ตลาด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ า 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี ๑ 

(๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ า 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี ๒ 

(๓) ตลาดประเภทท่ี ๓ ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการช่ัวคราวหรือ 
เป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี ๓ 
  ข้อ ๗ ท่ีต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จากแหล่งท่ีก่อให้เกิด มลพิษ ของเสีย  
โรงเล้ียงสัตว์ แหล่งโสโครก ท่ีก าจัดมูลฝอย อนัอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ส่วนท่ี ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 

 
  ข้อ ๘ ตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานท่ีและ
ส่ิงปลูกสร้าง คือ อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ท่ีขนถ่ายสินค้า ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะท่ีรวบรวมมูล
ฝอย และท่ีจอดรถตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ 
  ข้อ ๙ อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่ 
น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึง่ทาง 

(๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 
(๔) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่ายและไม่มีน้ าขัง 
(๕) ฝาผนังท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และท าความสะอาดง่าย 
(๖) ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่าน 

ในตลาด 
(๗) ทางเดินภายในอาคารส าหรับผู้ซื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่ให้เกิดกล่ินเหม็นอับ 
 

/(๙) ความเข้ม... 



-๔- 

(๙) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ เว้นแต่ท่ีแผงขายสินค้าหรือ 
เขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ ท้ังนี้ ต้องไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นท่ีท า
ให้สีของสินค้าเปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติ 
  (๑๐) แผงขายสินค้าเป็นแบบปิดทึบ ท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและท าความ
สะอาดง่าย มีพื้นท่ีแผงไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของ
ผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มีท่ีนั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหาก
จากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 
  (๑๑) จัดให้มีน้ าประปาอย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือโดยระบบท่อ ส าหรับแผง
ขายอาหารสดต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า ๑ ก๊อกน้ าต่อ ๒ แผง และมีการวางท่อ ในลักษณะท่ีปลอดภัย ไม่เกิด
การปนเป้ือนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีท่ีเก็บส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอ
และสะดวกต่อการใช้ 
  (๑๒) มีทางระบายน้ าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ าภายในตลาดต้องเป็นแบบเปิด
ส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปิดท่ีสามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่ายมีความ
ลาดเอียงระบายน้ าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าท้ิงต้องได้มาตรฐาน
น้ าท้ิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จัดส่งน้ าเสียไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๑๓) ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ติดต้ังไว้ในบริเวณท่ี
มองเห็นได้ง่าย  ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปรับปรุง
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๐ ท่ีขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ีเพียงพอ 
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ข้อ ๑๑ ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วน 

เฉพาะ 
(๒) มีระบบการขับเคล่ือนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ท่ีเก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์และแมลง 

พาหะน าโรคได้ และไม่ปนเป้ือนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกขั้นตอน 
  (๓) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและท าความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อท่ีภายในไม่น้อย
กว่า ๐.๙๐ ตารางเมตรต่อหนึ่งท่ีนั่ง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ประตูเป็นชนิดเปิดออก
และมีผนังกั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่ตลาดโดยตรง 

(๔) ระยะด่ิงระหว่างพื้นถงึส่วนต่ าสุดของคาน หรือเพดาน หรือส่ิงอื่นท่ีติดกับคาน หรือเพดาน 
ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นท่ีห้องหรือมีพัดลมระบาย
อากาศ 
  (๕) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑:๑๐๐ และมีจุดระบายน้ าท้ิงอยู่ในต าแหน่ง
ต าแหน่งต่ าสุดของพื้นห้อง 

(๖) เป็นโถส้วมชนิดคอห่านต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร 
 

/(๗) มีท่อ... 
 



-๕- 

(๗) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑:๑๐ 

(๘) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาส้วม
หรือสูงจนกล่ินเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น 

(๙) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ 
(๑๐) จัดให้มีกระดาษช าระ หรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอส าหรับห้องส้วมทุกห้อง รวมท้ัง 

จัดให้มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 
ข้อ ๑๒ จ านวนส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ ต้องจัดให้มี ดังนี้ 
(๑) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่า ๖ ท่ี ต่อจ านวนแผงไม่เกิน ๔๐ แผง โดยแยกเป็นส้วมชาย ๒ ท่ี  

ส้วมหญิง ๔ ท่ี และให้เพิ่มท้ังส้วมชายและส้วมหญิงอีก ๑ ท่ี และ ๒ ท่ี ตามล าดับต่อจ านวนแผงท่ีเพิ่มขึ้นทุก 
๒๕ แผง 

(๒) ท่ีปัสสาวะชายต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจ านวนส้วมชายและอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
(๓) อ่างล้างมือต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่า ๑ ท่ีต่อส้วม ๒ ท่ี และท่ีถ่ายปัสสาวะ ๒ ท่ี 
ข้อ ๑๓ ท่ีรวบรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวรหรือเป็นท่ีพักมูลฝอยท่ี       

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน
มีการปกปิดสามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้  ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเข้าออกได้
สะดวก 

ข้อ ๑๔ ท่ีจอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ส่วนท่ี ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 

 
   ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  และให้มีบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับ
ผู้ขายของ  ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ  และท่ีรวบรวมมูลฝอยตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ 
   ข้อ ๑๖ บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ท าความสะอาดง่าย  และไม่มีน้ าขัง 
   (๒) จัดให้มีรั้วท่ีสามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
   (๓) แผงขายสินค้าต้องท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และท าความสะอาดง่าย  
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นท่ีเก็บหรือสะสมสินค้าและของอื่น ๆ และมี
ทางเข้าแผงส าหรับผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า  ๗๐ เซนติเมตร 
   (๔) ทางเดินส าหรับผู้ซื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
   (๕) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าท่ีสะอาดไว้ใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ 
 
 

/(๖) มีทาง... 



          /ในกรณี... 

-๖- 

   (๖) มีทางระบายน้ าแบบเปิดรอบตลาด  ท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ระบาย
น้ าได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ าเสียก่อนระบายน้ าออกจากตลาดสู่ท่อสาธารณะ  ท้ั งนี้  
ต้องไม่ระบายน้ าสู่แหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  ส าหรับ
ตลาดท่ีมีพื้นท่ีตลาดต้ังแต่  ๑,๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าท้ิงต้องได้
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงโดยมีค่าบีโอดีไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร เว้นแต่จะบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   ข้อ ๑๗ ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
ข้อ ๑๑ (๒) – (๑๐)  และมีจ านวนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒  และต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 
   ข้อ ๑๘ ท่ีรวบรวมมูลฝอย  ต้องมีลักษณะเป็นท่ีพักมูลฝอยท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิดสามารถป้องกัน
สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้  ต้ังอยู่นอกบริเวณแผงขายสินค้า  และอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเข้าออกได้สะดวก 

ส่วนท่ี ๓ 
ตลาดประเภทท่ี ๓ 

 
   ข้อ ๑๙ ตลาดประเภทท่ี  ๓  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  และให้มีบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับ
ผู้ขายของ  ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ  และท่ีรวบรวมมูลฝอยตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ 
   ข้อ ๒๐ บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
   (๑) แผงขายสินค้าสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
   (๒) ทางเดินระหว่างแผงส าหรับผู้ซื้อต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
   (๓) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าท่ีสะอาดไว้ใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ 
   (๔) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ าก่อนปล่อยน้ าท้ิงลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ 
   ข้อ ๒๑ ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
ข้อ ๑๑  และมีจ านวนตามท่ีก าหนดในข้อ  ๑๒  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ีหรือมีส้วมสาธารณะหรือส้วม
ของหน่วยงานราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใกล้เคียงห่างไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร 

 ข้อ ๒๒ ท่ีรวบรวมมูลฝอย  มีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๘ 

หมวด  ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
   ข้อ ๒๓ การจัดวางสินค้าในตลาดต้องจัดวางผังการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทให้เป็น
หมวดหมู่ไม่ปะปนกัน  แยกเป็นประเภทอาหารสดชนิดต่าง ๆ อาหารแปรรูป  อาหารปรุงส าเร็จ  และประเภท
สินค้าท่ีไม่ใช่อาหารเพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร 
   



-๗- 

ในกรณีท่ีเป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ต้องมีการกั้นไม่ให้น้ า
หรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด  และต้องจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับระบายน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่
ท่อระบายน้ าโดยไม่ให้เปื้อนพื้นตลาด 

ข้อ ๒๔ ห้ามวางส่ิงของกีดขวางทางเดินในตลาด  หรือวางตามทางเข้าสู่ตลาดทางเดินและ
ถนนรอบตลาด 
  ข้อ ๒๕ การเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามเวลาท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นขอไว้ในค าขอรับ
ใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๖ ห้องส้วม  ท่ีถ่ายปัสสาวะ  ก๊อกน้ าใช้และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ท่ีจัดไว้  ต้องเปิดให้มี
การใช้ได้ตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 

หมวด  ๔ 
การบ ารุงรักษาตลาด 

 
   ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  สายไฟ  
หลอดไฟ  พัดลม  ท่อน้ าประปา  เป็นต้น  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
  (๒) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไม่รั่วซึม  และมีฝาปิดประจ าทุกแผงจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย
บริเวณตลาดเป็นประจ า  และดูแลท่ีรวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๓) จัดให้มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  และล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
โดยอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
  (๔) จัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ า  ห้องส้วม  ท่ีถ่ายปัสสาวะ  บ่อดักมูลฝอย     
บ่อดักไขมัน  และระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา 
   ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย  ดูแล
ความสะอาดห้องน้ า  ห้องส้วม  ท่ีถ่ายปัสสาวะ  บ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมันและบ่อพักน้ าเสียหรือระบบบ าบัด
น้ าเสียให้ใช้การได้ดี  ดูแลท่ีรวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอและจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาด
ทุกวันท่ีเปิดท าการ 
   ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๓  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยท าความ
สะอาดบริเวณตลาด  ดูแลความสะอาดห้องน้ า  ห้องส้วม  ตะแกรงดักมูลฝอยให้ใช้การได้ดีและดูแลท่ีรวบรวม
มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอในขณะท่ีเปิดท าการ 
   ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดต้องไม่ท าการและต้องดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอันอาจจะ
ท าให้เกิดเหตุร าคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อจ าหน่าย 
 

/(๒) สะสม... 



-๘- 

(๒) สะสม  หมักหมม  ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  ท าให้สถานท่ีสกปรก  รกรุงรังหรือเป็นท่ีเพาะ
พันธ์สัตว์น าโรค 
  (๓) ถ่ายเท  ท้ิง  มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย
หรือส่ิงปฏิกูล 
  (๔) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกขึ้นจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ       
สุขภาพ 
  (๕) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึง่น่าจะเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
  (๖) ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหลับนอน 
  (๗) กระท าการอื่นใดท่ีจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

หมวด  ๕ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 
  ข้อ ๓๑ ผู้ขายของและผู้ช่วยผู้ขายของในตลาด  ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดต้ังตลาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะของ
ตลาด  อันได้แก่  การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่องการจัดหม วดหมู่
สินค้า  การดูแลความสะอาดแผงขายสินค้า  การรวบรวมมูลฝอย  การล้างตลาด  และการอื่น ๆ เช่น        
การฝึกอบรมผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ 

ข้อ ๓๒ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องวางสินค้าบนแผงขายสินค้าหรือใน
ขอบเขตท่ีวางขายของท่ีจัดไว้ให้  ห้ามวางล้ าแผงขายสินค้าหรือขอบเขต  หรือต่อเติมแผงขายสินค้าอันจะเป็น
การกีดขวางทางเดินในตลาด  และห้ามวางสินค้าสูงจากพื้นตลาดเกินกว่า  ๑๕๐  เซนติเมตร        

การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องด่ืม  รวมท้ังเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับอาหารต้องสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

ข้อ ๓๓ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหนะ
น าโรคติดต่อ  อันได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้สุกใส  ไข้หัด  โรคคางทูม  โรคเรื้อน  
โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ  และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
  (๒) ในระหว่างการขายต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  มีสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดี  และต้องมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  (๓) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
 
 

/ข้อ ๓๔... 



-๙- 

  ข้อ ๓๔ ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี    
การจ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น  และการรักษาความสะอาดของ
ภาชนะ  น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้าท่ีขาย  ต้องสะอาด  ปลอดภัย  และเป็นสินค้าท่ีไม่ผิด
กฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย 
  (๒) อาหารสดท่ีเกิดการเน่าเสียได้ง่าย  ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขก าหนด 
  (๓) การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ  ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกัน  
การปนเป้ือน  และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๔) ในกรณีท่ีมีการท า  ประกอบและปรุงอาหาร  ต้องจัดสถานท่ีไว้ให้เป็นสัดส่วนและต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  (๕) เครื่องมือ  เครื่องใช้  และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้  ต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างและ
การเก็บท่ีถูกต้องท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 

หมวด  ๖ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๓๖ ความในข้อ ๓๕  มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ
องค์การของรัฐท่ีได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี  แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามข้อนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) อื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูประกาศก าหนด 

  ข้อ ๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอรับ
ใบอนุญาตแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ
ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามท่ีบัญชี
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 
 

/ข้อ ๓๙... 



-๑๐- 

ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาอนุญาตการจัดต้ังตลาดแล้วให้แจ้งให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีไ ด้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วผู้ได้รับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม  ให้ถือว่า 
ผู้นั้นไม่ประสงค์จะจัดต้ังตลาด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกการอนุญาตนั้น 
  ข้อ ๔๐ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ   
มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 

ข้อ ๔๑ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  หรือค าขอเปล่ียนแปลง
รายการในใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่า    
ค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง   
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอ พร้อมท้ัง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
  ข้อ ๔๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดเนื้อที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็น
ตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะด าเนินการได้ 
  ข้อ ๔๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการอีกต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ข้อ ๔๕ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูก าหนด  เพื่อขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญการออก
ใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
/ข้อ ๔๖... 



-๑๑- 

  ข้อ ๔๖ ให้ใช้แบบค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตลาด  ค าขอต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ต้องระวางโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ   หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

    

    ประกาศ   ณ  วันท่ี ……  เดือน ………………….  พ.ศ. ……….  

 

      (ลงช่ือ) 
                                                                            (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

 

 

 

 เห็นชอบ 

(ลงช่ือ)............................................... 
       (...............................................) 
          นายอ าเภอเมืองนราธิวาส 

 

 

 

  



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ล าดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๑. ตลาดประเภทที่ ๑ 

- สถานท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
- สถานท่ีประกอบการต้ังแต่ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
- สถานท่ีประกอบการต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 

๑,๕๐๐ บาท 
๒. ตลาดประเภทที่ ๒ 

- สถานท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
- สถานท่ีประกอบการต้ังแต่ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
- สถานท่ีประกอบการต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
๒๐๐ บาท 
๓๐๐ บาท 

๑,๐๐๐ บาท 
๓. ตลาดประเภทที่ ๓ 

- สถานท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
- สถานท่ีประกอบการต้ังแต่ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
- สถานท่ีประกอบการต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
๑๐๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำขอเลขที่ 

........../.......... 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

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

   
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.......ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ต าบล/แขวง................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร.............................. 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  ) ตลาดประเภทท่ี ๑ โดยมีพื้นท่ีประกอบการ......................................................ตารางเมตร 
  (  ) ตลาดประเภทท่ี ๒ โดยมีพื้นท่ีประกอบการ......................................................ตารางเมตร 
  (  ) ตลาดประเภทท่ี ๓ โดยมีพื้นท่ีประกอบการ......................................................ตารางเมตร 
  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี............หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................
ต าบลล าภู  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์................................ โทรสาร...............................
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด 
๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด 
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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



ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 
 

                               (ลงช่ือ)........................................... 
                                                  (.........................................) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
                                             วันท่ี......../........................./.............. 

-๒- 

  ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้ 
.................................................................................................................................................. 

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

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

  (  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ    
................................................................................................................................................... 

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

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

(ลงช่ือ).................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                               (.................................................) 

        ต าแหน่ง................................................ 
        วันท่ี......../.........................../................ 

 
  



 

 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

เล่มท่ี............เลขท่ี............./.............. 

  อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.......ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ต าบล/แขวง................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด............................โทรศัพท์................................โทรสาร................................ 

  ข้อ ๑ ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี........โดยใช้ช่ือตลาดว่า.................................................. 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..............หมู่ท่ี.......ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง
นราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  โทร...................................โทรสาร..................................มีพืน้ท่ีประกอบการ.........
ตารางเมตร  มีจ านวนแผงในตลาด................แผง 
  ท้ังนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต................บาท (.........................................) ใบเสร็จรับเงิน
เล่มท่ี.........เลขท่ี........................ลงวันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
         ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูว่าด้วยตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         ๒.๒ .................................................................................................................................. 
         ๒.๓ .................................................................................................................................. 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันท่ี........เดือน...........................พ.ศ. ................... 
    ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน...........................พ.ศ. ................... 
  
 

(ลงช่ือ)........................................... 
                                                     (.........................................) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 
 
 
 
ค าเตือน (๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

(๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 



  

 
 

หนังสือแจ้งผลการอนุญาต 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

          หมู่ท่ี ๗ ต.ล าภู อ.เมือง นธ ๙๖๐๐๐ 
ค าส่ังท่ี........./............ 

วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ. ............. 
เรื่อง  ค าส่ังอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 
เรียน  ............................................................... 
อ้างถึง  แบบค าขอรับใบอนุญาตเลขท่ี.........../.............ลงวันท่ี.......เดือน....................พ.ศ. ............ 
  ตามค าขอฯ ท่ีอ้างถึง  ท่านได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  ประเภทท่ี ...............
ช่ือตลาด..................................................................................ซึ่งจะจัดต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี............
ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................ต าบลล าภู  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  นั้น 
  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุขแล้ว  เห็นสมควรอนุญาตให้ท่านประกอบ
กิจการตลาดดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ท่านต้องควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของท่าน  ให้อยู่ในสภาพท่ีถูก
สุขลักษณะตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับใบอนุญาต  การฝ่าฝืนข้อก าหนดใน         
กฎกระทรวงฯ อาจได้รับโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๘) และการฝ่าฝืนข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู  อาจได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี (มาตรา ๗๓) 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จึงขอให้ท่านมารับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต  ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ภายใน ๑๕ วัน 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

 
 

(ลงช่ือ)........................................... 
                                                       (.........................................) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

 

 
 



 

 
 

หนังสือแจ้งเหตุผลที่จะไม่อนุญาต 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

          หมู่ท่ี ๗ ต.ล าภู อ.เมือง นธ ๙๖๐๐๐ 
ค าส่ังท่ี........./............ 

วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ. ............. 
เรื่อง  การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
เรียน  ............................................................... 
อ้างถึง  แบบค าขอรับใบอนุญาตเลขท่ี.........../.............ลงวันท่ี.......เดือน....................พ.ศ. ............ 
  ตามค าขอฯ ท่ีอ้างถึง ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ช่ือตลาด
..................................................................................ซึ่งจะจัดต้ัง ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย
......................................ถนน..................................ต าบลล าภู  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  นั้น 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการ  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุขแล้ว  เห็นว่าไม่สมควรอนุญาต  ท้ังนี้โดยมี
เหตุผล  ดังนี้ 
  (๑)............................................................................................................................................. 
  (๒)............................................................................................................................................. 
  (๓)............................................................................................................................................. 
  ดังนั้น  หากท่านเห็นว่าเหตุผลข้างต้นไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็น
พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเป็นประโยชน์  หรือสนับสนุนความเห็นของท่านมายังองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ภายใน..........วัน  นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือฉบับนี้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

 
 

(ลงช่ือ)........................................... 
                                                       (.........................................) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 



ค ำขอเลขที่ 

........../.......... 

 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

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

   
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.......ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ต าบล/แขวง................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร.............................. 

  ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี....ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
โดยใช้ช่ือตลาดว่า................................................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน..................................ต าบลล าภู อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์...............................โทรสาร.............................. 

  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
  ๑. ใบอนุญาตเดิม 
  ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
  ๓. ...................................................................... 
  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                           (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำขอเลขที่ 

........../.......... 

 

ค าขออนุญาตการต่างๆ เก่ียวกับการจัดต้ังตลาด 

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

   
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.......ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ต าบล/แขวง................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร.............................. 
โดยใช้ช่ือตลาดว่า.................................................................................................................................. 

  ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

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

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

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

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

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

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

  ขอรับรองว่าข้อควำมในใบค ำขอน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร   

   

 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้ขออนุญาต 
                                            (...............................................) 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


