
 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง   ตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรีวาดวยตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรี  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุร ี

จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  ตลาด   

พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  นับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา 

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือ 

ของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง 

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  ผัก  ผลไม  และของอ่ืน ๆ   

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว   

หรือเนื้อสัตวที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือ 

ปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพ่ือใหอาหาร 

สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน   

อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  สถานท่ีทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตว 

และแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร   

แผงจําหนายสินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย   

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด   

ไมมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ  ทั้งนี้  สารเคมี 

ที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

ตามบทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวย   

และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกาํหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะราย 

ก็ได 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของตลาด 

 

 

ขอ ๖ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแกตลาดที่มีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนท่ี  ๑ 

(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแกตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว 

ในสวนที่  ๒ 

ขอ ๗ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ   

ของเสีย  โรงเล้ียงสัตวแหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย   

เวนแตจะมีวิธีปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

 

 

ขอ ๘ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 

ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือ 

ที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๙ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง 

ไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง 

(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับ 

การระบายอากาศของตลาดนั้น 

(๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย 

(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

(๖) เครื่องกั้นและส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  เชน  สุนัข 

มิใหเขาไปในตลาด 

(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 

(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และ 

ทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร   

และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

 (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  ทั้งนี้   

ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย 

หรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

 (ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา  ๓  กอก   

กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  ๑  จุด  ตอจํานวน 

แผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผงถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง 

 (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหาร 

ประเภทปรุงสําเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสด 

ตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตร  ตอจํานวนแผงจําหนาย 

อาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผงใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔   

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

เรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร 

ตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่ 

ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือกรณีที่อยูในอาคารตลาด 

ตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 

ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปด 

และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 
 

 

ขอ ๑๔ ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ   

อางลางมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
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ขอ ๑๕ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  โดยมีลักษณะ 

เปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชนพ้ืนคอนกรีต   

พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย   

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะ 

ในบริเวณแผงจําหนายอาหารสดแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหาร 

ประเภทปรุงสําเร็จ 

(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีความลาดเอียง 

ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือ 

แหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน  หรือ 

บอพักน้ําเสีย  กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใดใน

ลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 

ขอ ๑๖ ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ 

ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยู 

ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนท่ี  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือ 

สวมของหนวยงานราชการท่ีไดรบัอนญุาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคยีง  ทั้งนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกนิ   

๕๐  เมตร 

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย 

ในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน 

สาธารณสุข 
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ขอ ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลวถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา 

เปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนด 

แผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลา 

และขั้นตอนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๓ 

การดําเนนิกิจการตลาด 
 

 

ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน   

เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ ๒๐ เวลาการเปดและปดตลาดนั้นใหเปดไดทุกวันตั้งแตเวลา  ๐๓.๐๐  นาฬิกา  เปนตนไป   

และตองปดกอนเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกีย่วกับการบํารงุรักษาตลาด 

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  ในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา  เชน   

ตัวอาคารพ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  อุปกรณตาง ๆ   

เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 

บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน  และ 

ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  และ 

เปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด   

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลอยางนอย 

เดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังาน 

สาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 
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(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย 

เดือนละหนึ่งครั้ง 

(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง 

ลงสูพ้ืนตลาดและจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ ๒๒ ผู รับใบอนุญาตให จัดตั้ งตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ ยวกับ 

การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดตะแกรงดักมูลฝอย   

รวมทั้งบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  เปนประจําทุกวันเพ่ือมิใหมีกล่ินเหม็น  และ 

ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  และ 

เปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด   

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการ 

ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

แจงใหปฏิบัติ 

(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหมีน้ํ าหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท 

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 

ขอ ๒๓ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ 

โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทที่  ๒  ตองไมกระทําการและ 

ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หรือสุกร  ในตลาด  รวมทั้งฆา   

หรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 
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(๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรัง  เปนเหตุรําคาญ 

จนเกิดมลพิษที่เปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

(๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือ 

ส่ิงปฏิกูล 

(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

(๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด 

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกะพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

หมวด  ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 

 

ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

(๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

(๕) การลางตลาด 

(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารอ่ืน  ๆ  ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคาลํ้าแผงจําหนายสินคา 

หรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอการระบายอากาศ   

และแสงสวาง  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

(๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด   

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้  ตองมี 

การรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะ 

นําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย   

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบชนิด  เอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ  ตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  เชน  ไมไอ 

หรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร   

ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  ทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ   

ดังตอไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

อาหาร 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน   

๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะที่สะอาด  และตองมีอปุกรณ 

ปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

อาหาร 

(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัดสถานที่ 

ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติ  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  จาน  ชาม   

ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บ 

ที่ถูกตอง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๒๘ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย 

ขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีกําหนด 

ขอ ๒๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนที่  ๑  และสวนที่  ๒  ของหมวด  ๒  เรื่องลักษณะ 

ของการอยางครบถวนสมบูรณ 

(๒) ปฏิบัติตามคําแนะนาํของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขภายใตหลักเกณฑ 

ที่กําหนดไวในสวนที่  ๑  และสวนที่  ๒  ของหมวด  ๒  เรื่องลักษณะของตลาด 

ขอ ๓๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดงักลาวไมถกูตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ   

วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขอใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ 

เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  ดวย 

ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย 

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนท่ีใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ 

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรี 

ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตดวย 

ขอ ๓๗ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๐ ผูถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธรรมรตัน  เอนกรัตนมนตร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนนทร ี



 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑. 
๒. 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  (เป็นครั้งคราว) 

๒,๐๐๐  บาท/ป ี
๒๐๐  บาท/วัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ตล.  1 
 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต 
 
 

       เขียนที่.......................................... 
      วันที่....................เดือน..............................พ.ศ.  .................. 
 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ....................ป ี สัญชาติ............................................ 
อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่..................ตรอก  /  ซอย...................ถนน.................................................. 
ตําบล.....................................อําเภอ.................................จงัหวัด..............................รหสัไปรษณีย์........................ 
โทรศัพท.์..............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ 
                  (    )  ตลาด  ประเภท...................................................................................................................... 
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.........................................ตารางเมตร  ต่อ  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า 
ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี  คือ 
 

.............  1)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน  /  ข้าราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 
  .............  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน   
  .............  3)  ใบเสรจ็ค่าธรรมเนียมเกบ็  ขน  ขยะมูลฝอย 
  ..............  4)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  ..............  5)  อื่น  ๆ  ระบุ............................................................................... 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

 



  (ด้านหลังคําขอรบัใบอนุญาต) 
 

 
แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
   

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ี  เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (          )    เห็นสมควรอนุญาตและควรกาํหนดเงือ่นไข  ดังน้ี................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  (          )    เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
    (ลงช่ือ).............................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (.........................................................) 
           ตําแหน่ง.................................................................... 

      วันที่............/.........................../................ 
 

                คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                          (          )    อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
                          (          )    ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
 
 

                                        (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                        (.....................................................) 

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



ตล.2 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนที.่................................... 

      วันที่.........เดือน.......................พ.ศ.............. 
  ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...................ป ี สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่.............................หมูท่ี่....................ตรอก  /ซอย.......................ถนน................................................. 
ตําบล............................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์.............................................หมายเลขบตัรประจาํตัวประชาชน................................................................ 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท....................................................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที่...................เลขที่........../............ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ................... 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี  คือ 
  .............  1)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน  /  ข้าราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 
  .............  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  .............  3)  ใบอนุญาตเดิม   
  .............  4)  ใบเสรจ็ค่าธรรมเนียมเกบ็  ขน  ขยะมูลฝอย 
  ..............  5)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  ..............  6)  อื่น  ๆ  ระบุ............................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (....................................................) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(     )  อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
(     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
 
 
 
(ลงช่ือ).......................................................... 
          (........................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 
วันที่................./......................../.................... 



 
 
 
 

  ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 

เล่มที่.....................เลขที่................... 
 
  อนุญาตให้............................................................................สญัชาติ............................................ 
อยู่บ้านเลขที่.............................หมูท่ี่......................ตรอก  /  ซอย.......................ถนน............................................ 
ตําบล  /  แขวง..................  อําเภอ  /  เขต..................รหสัไปรษณีย์...............โทรศัพท์........................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................. 

ข้อ1)  ประกอบกิจการจัดต้ังตลาด  ประเภท.................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า........................................................ตําบล  /  แขวง................................................ 
อําเภอ  /  เขต............................จังหวัด........................รหสัไปรษณีย์.....................  โทรศัพท์............................... 
มพีื้นที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..................คน   
ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.......................บาท  (....................................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล ่ม........................เลขที่................/……………..ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 ข้อ2)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
นนทรี  เรื่อง  “ตลาด  พ.ศ.  2554” 
 ข้อ3)  ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
      3.1)......................................................................................................................................... 
      3.2)......................................................................................................................................... 
      3.3)......................................................................................................................................... 
 

 ใบอนุญาตฉบบัน้ี  ให้ใช้ได้ถึงวันที่................เดือน..............................พ.ศ................. 
 
   ออกให ้ ณ  วันท ี่.....................เดือน...........................พ.ศ..................... 
 
 
      (ลงช่ือ).....................................................................เจ้าพนักงานท้องถ ิ่น 
     (.................................................................) 
      ตําแหน่ง.................................................................. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ตล.3 



รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ิน 
เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


