
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  การควบคุมตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

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

 

หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมตลาด  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จ

ณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

เหตุผล 

 เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บานตาล  ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  จึงตรา

ขอบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  การควบคุมตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การควบคุมตลาด  ใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลละองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  

๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการ

บริหารสวนตําบลบานตาล  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และนายอําเภอ

บําเหน็จณรงค  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้  

 ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การควบคุมตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๖๕”  

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ตั้งแต

ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเม่ือไดติดประกาศไวหนาท่ี

ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน  ยกเวน

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้  

ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและติดประกาศใหประชาชนทราบตามความ

ดังกลาวมาแลวจึงจะมีผลบังคับใช 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสีย

งาย  ท้ังนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว 

สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุม  เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว  หรือตามวันท่ี

กําหนด 

 

 

 



 

-๒- 

 

  “สินคา”  หมายความวา  สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอ่ืน ๆ  ท่ีมี

สภาพเปนของสด  

  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตว

ท่ีมีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา  

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุง

สําเร็จพรอมท่ีจะรับประทานได  รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือใหอาหาร

สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน  

อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานท่ีทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลงท่ี

เปนพาหะนําโรค 

  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  แผง

จําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  

ท่ีเก็บรวบรวม  หรือท่ีรองรับมูลฝอย  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด  ไมมี

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้สารเคมีท่ีใชตองไมมี

ผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงาน ซ่ึงได รับการแต งตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๕  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  การเปลี่ยนแปลง 

ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด  ภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง

ตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินดวย 

 ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้ง

ตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม

บทบัญญัติอ่ืนแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย  และใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

หมวด ๑ 

ลักษณะของตลาด 

 

 

 



 

-๓- 
 

 

 ขอ  ๖  ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว

ในสวนท่ี ๑ 

  (๒)  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดแก  ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว

ในสวน ท่ี  ๒ 

 ขอ  ๗  ท่ีตั้งของตลาด  ตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ  ของเสีย  

โรงเลี้ยงสัตว  แหลงโสโครก  ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  เวนแตจะมี

วิธีการปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
 

สวนท่ี ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 
 

 ขอ  ๘  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง  คือ  อาคารสิ่งปลูก

สรางสําหรับผูขายของ  ท่ีขนถายสินคา  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 

และท่ีจอดยานพาหนะ  ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

 ขอ  ๙  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมี  และเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง

ไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง  

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  ม่ันคง  และแข็งแรง  

  (๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

  (๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงายไมมีน้ําขัง

และไมลื่น 

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๖)  เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวาง  ทําดวยวัสดุถาวรและแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  เชน  

สุนัข  มิใหเขาไปในตลาด  

  (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 

  (๘)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ  

 

 

 

 



 

๔ 

 

  (๙)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และทํา

ความสะอาดงาย  มีความสงูจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  และมี

ทางเขาออกสะดวก  โดยมีท่ีนั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง  

  (๑๐)  น้ํ าประปาหรือน้ํ าสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือ 

ลางมือ  ท้ังนี้   ตองวางทอในลักษณะท่ีปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับ 

กับทอระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล  โดย 

   (ก)  มี ท่ีลางอาหารสดอยางนอย  ๑   จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํ า 

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสดต้ังแต  ๓๐  แผงข้ึนไป  ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด  ๑  

จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง 

   (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   (ค)  มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีท่ีมีแผงจําหนาย

อาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงข้ึนไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนาย

อาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑)  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร  ท้ังนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒)  การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารความใน (๑) 

และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมีถนนรอบ

อาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได 

 ขอ  ๑๐  ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใด  โดยเฉพาะมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับ

การขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคา  และการรักษาความสะอาด  

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจ

จัดใหมีท่ีขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

 ขอ  ๑๑  ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะ  และอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาดตอง

แยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะมีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 

  ขอ  ๑๒  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปดและปองกัน 

 

 



 

-๕- 

 

ไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวา

เหมาะสมกับตลาดนั้น  

 ขอ  ๑๓  ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 
 

 ขอ  ๑๔  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ 

และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี ้

 ขอ  ๑๕  สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมี  และเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๒)  บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  โดยมี

ลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมลื่น  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน  พ้ืนคอนกรีต 

พ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

  (๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มี

ความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

  (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและ

ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ  

  (๕)  ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  มีความ

ลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือ

แหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปนเจาพนักงาน

ทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน  หรือบอพักน้ําเสีย  กอน

ระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

  (๖)  กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือสิ่งอ่ืนใด

ในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง  

 ขอ  ๑๖  ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวน และหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสมนอก

สถานท่ีขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี  สวมสาธารณะ  สวมเอกชน  หรือสวมของหนวยงานราชการท่ี

ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  ๕๐  เมตร 

 

 

 



 

-๖- 

 

 ขอ  ๑๗  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต

ละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ขอ  ๑๘  เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลา

หนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี  

๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด

ประเภทท่ี  ๒  ใหเปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนด 
 

หมวด ๒ 

การดําเนินกิจการตลาด 
 

 ขอ  ๑๙  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน  เพ่ือสะดวก

ในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

 ขอ  ๒๐  กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดตั้งแตเวลา  ๐๓.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๒๒.๐๐  น. 

 ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  เชน  ตัว

อาคาร พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  อุปกรณตาง ๆ  

เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืน 

  (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 

บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน  และดูแลท่ี

เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓)  ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  และเปด

ใหใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

  (๔)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหาร

สด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือน

ละหนึ่งครั้ง  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

อาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

  (๕)  จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ

หนึ่งครั้ง 

 

 

 



 

-๗- 

 

  (๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหล

จากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  

 ขอ  ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล

ฝอย รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน  และ

ดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

    (๒)  ดูแลหองสวม  ท่ีปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  และ

เปดใหใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด 

    (๓)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหาร

สด  และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลาง

ตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงให

ปฏิบัติ 

    (๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว

ชําแหละลงสูพ้ืนตลาด  

 ขอ  ๒๓  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการและตอง

ควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

    (๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

    (๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมท้ังฆา

หรือชําแหละสัตวปก  ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น 

    (๔)  สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  จนทําใหสถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง  เปนเหตุ

รําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

    (๕)  ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 

    (๖)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปน  หรืออาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

    (๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 

    (๘)  ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 

 

 



 

-๘- 

 

    (๙)  กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
 

 

 ขอ  ๒๔  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติ  และใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให

จัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถ่ิน  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒)  การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓)  การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

  (๕)  การลางตลาด 

  (๖)  การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ  ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗)  การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

 ขอ  ๒๕  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  โดยหามวางสินคาล้ําแผง

จําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบ

การระบายอากาศ  และแสงสวาง  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  

  (๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  

  (๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด  โดย

สูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๔)  หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ี

ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ท้ังนี้  ตองมีการ

รักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  

  (๕)  ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง 

 

 

 



 

-๙- 

 

   (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  โดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

 ขอ  ๒๖  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะ

นําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อน

ในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบ 

ชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

    (๒)  ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๓)  ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  เชน  ไม

ไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับ

อาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  

 ขอ  ๒๗  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  อาหารท่ีขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

อาหาร  

   (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน  ๕ 

องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

   (๓)  การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะท่ีสะอาด  และตองมี

อุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยู

เสมอ  

   (๔)  ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร  ซ่ึงมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัด

สถานท่ีไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้น  และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

   (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณท่ีใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม  

ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง 

 

 
 

 

 



 

-๑๐- 
 

หมวด ๔ 

ใบอนุญาต 
 

 ขอ  ๒๘  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ 

นี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   (๓)  อ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาลประกาศกําหนด 

 ขอ  ๒๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวท่ีขังสัตวเพ่ือขาย 

    (๒)  หามสะสม  หมักหมม  สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  ทําใหสถานท่ีสกปรกรกรุงรังหรือเปนท่ี 

เพาะพันธุสัตวนําโรค 

    (๓)  หามถายเท  ท้ิง  มูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูล 

    (๔)  หามทําใหน้ําใชในตลาดเกิดสกปรกข้ึน  จนเปนสาเหตุในทางเสื่อม  หรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

    (๕)  หามกอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงเปนท่ีเดือดรอนแกผูอ่ืน  หรือนาจะเกิดอันตราย 

    (๖)  หามใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหลับนอน 

    (๗)  หามกระทําการอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 

 ขอ  ๓๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละ

สิทธิ์ 

 ขอ  ๓๑  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ

ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไม

สมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ี

จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน

ขอบัญญัตินี้ 

 

 



 

-๑๑- 

 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ

ตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

 ขอ  ๓๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลเทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  ดวย 

 ขอ  ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

 ขอ  ๓๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล 

 ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ขอ  ๓๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 

 

 



 

-๑๒- 

 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ  ๓๗   ในกรณี ท่ีปรากฏวาผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติ   หรือปฏิบัติ ไม ถูกตองตามบทแห ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 

๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี

เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ  ๓๘  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรอืขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ี

ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมี

ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ  ๓๙  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่งโดยทาง

ไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

ใบอนุญาต   และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปดคําสั่ง 

แลวแตกรณี 

 ขอ  ๔๐  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 ขอ  ๔๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๔๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และ

ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

 

 



 

-๑๓- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          

 
 

                      (ลงชื่อ) 

                                     (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เห็นชอบ  
 
 (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 
            นายอําเภอบําเหน็จณรงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท) 

       ๑ 

๑.๑ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา  ๓๔  ฉบบัละ 

 

๒,๐๐๐ 
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