
 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

เรื่อง   ตลาด   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  วาดวยตลาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับ  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

และนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  นับแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดา  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือ 

ของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง
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บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว

หรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทสัตวท่ีมีการชําแหละ   

ณ  แผงจําหนายอาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ  เชน  ปลา  กุง  ไก  สัตวอื่น ๆ  เปนตน 

  “อาหารแปรรูป”  หมายความวา  อาหารสดที่แปรรูป  ทําใหแหง  หรือหมักดอง   

หรือในรูปอื่น ๆ  รวมทั้งท่ีใชสารปรุงแตงอาหาร 

  “อาหารปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จ

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

  “แผงจําหนายอาหาร”  หมายความวา  แผงหรือสถานท่ีท่ีมีการปรุง  ประกอบอาหาร

จนสําเร็จที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได  โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย 

  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  

แผงขายของในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  รางระบายน้ํา  หองน้ํา  หองสวม  และบริเวณตาง ๆ   

รอบตัวอาคารตลาดใหสะอาดปราศจากส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย  ฝุนละออง  คราบสกปรกและอื่น ๆ  

รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อโรค  และกําจัดสัตวพาหะนําโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบ

บําบัดน้ําเสียของตลาด 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ หามผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 

จากเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแก  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามขอบัญญัตินี้ปฏิบัติ

เปนการเฉพาะรายก็ได 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของตลาด 

ขอ ๗ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไวในสวนที่  ๑ 

  (๒)  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่

กําหนดไวในสวนที่  ๒ 
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ขอ ๘ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษของ

เสียโรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบ 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

ขอ ๙ ตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 

ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ท่ีปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวม 

หรือที่รองรับมูลฝอย  และท่ีจอดยานพาหนะตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๐ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณ

ตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง 

  (๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมี

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

  (๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  ผิวเรียบ  ลางทําความสะอาดงาย  

ไมมีน้ําขังและไมล่ืน 

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๖)  เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  

เชน  สุนัข  มิใหเขาไปในตลาด 

  (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกล่ินเหม็นอับ 

  (๘)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 

  (๙)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  

และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  

และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 
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  (๑๐)  น้ําประปา  หรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา   

หรือลางมือ  ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับ

ทอระบายน้ําเสียหรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

   (ก)  มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา   

ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผง  ขึ้นไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  

๑  จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  

๓๐  แผง 

   (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   (ค)  มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผง

จําหนายอาหารสดตั้งแต  ๕๐  แผงขึ้นไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวน

แผงจําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑)  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

  (๑๒)  การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔   

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

เรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร

ตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพ้ืนที่เพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดใน

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยูใน

อาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหาร

โดยตรง 



 หนา   ๒๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก 

มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 

ขอ ๑๕ ตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ 

อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๖ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๒)  บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ 

โดยมีลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน   

พ้ืนคอนกรีตพ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

  (๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

  (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหาร

และภาชนะในบริ เวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ   

และแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

  (๕)  ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ   

มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา

สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียงในกรณี

จําเปนเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน

หรือบอพักน้ําเสีย  กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖)  กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือ

ส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีหองสวม  ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ 

ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยูในที่ 

ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวมของ

หนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ทั้งนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน   

๕๐  เมตร 

ขอ ๑๘ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 

มูลฝอยในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน 

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเหน็วาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปน

ตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา

ปรับปรุงตลาดประเภทท่ี  ๒  ใหเปนตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามขอบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและขั้นตอน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๓ 

การดําเนนิกิจการตลาด 

ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน 

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ ๒๑ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตให จัดตั้ งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ ยวกับ 

การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา  

เชน  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  

อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 

  (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก

มูลฝอย  บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจํา 

ทุกวันและดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

  (๔)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสดและแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

  (๕)  จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง 

  (๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหล 

จากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตให จัดตั้ งตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ ยวกับ 

การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาด 

ใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก

มูลฝอยรวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุกวัน

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๒)  ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  

และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนาย

อาหารสดและแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ   

ใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

  (๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท

เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 

ขอ ๒๔ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด 

ของโรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองไมกระทําการ

และตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

  (๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  

รวมท้ังฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 

  (๔)  สะสม  หรือหมักหมม  ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง  

เปนเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษที่เปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

  (๕)  ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๖)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

  (๘)  ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

  (๙)  กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 

 

 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัตแิละใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

  (๕) การลางตลาด 

  (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที ่

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคา 

ลํ้าแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ

ตอระบบการระบายอากาศ  และแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

  (๓)  ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๔)  หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้  

ตองมีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
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  (๕)  ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

  (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ   

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค 

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง   

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๓)  ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  

เชน  ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาด 

กอนหยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย   

ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยอาหาร 

  (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ   

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓)  การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช  ภาชนะที่สะอาด   

และตองมีอุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด

และใชการไดดีอยูเสมอ 
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  (๔)  ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   

ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

  (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เครื่องขูดมะพราว  

จาน  ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด

และจัดเก็บที่ถูกตอง 

หมวด  ๕ 

การควบคมุกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรฐั 

ขอ ๒๙ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาด 

ของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ  ใหถือวาเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน  ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๑)  ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร  ตัวอยางพ้ืนผิว

ภาชนะอุปกรณ  หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด  พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดหรือมี

เชื้อจุลินทรียที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 

  (๒)  มีปริมาณสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  เชน  หนู  แมลงวัน  หรือแมลงสาบ

เกินกวาเกณฑที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  

บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค  โรคเรื้อน  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ 

ที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่นท่ีตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ  โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ  หรือพบผูปวย

เปนโรคติดตอซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น  หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทําให

เกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น 
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  (๔)  ถังเกรอะหรือถังบําบัดส่ิงปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูส่ิงแวดลอมจนอาจเปน

แหลงแพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดสดจําหนายสินคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่

กําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๒  ชุด 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๒  ชุด 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  จํานวน  ๒  ชุด 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

  (๖) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  ประกาศกําหนด 

ขอ ๓๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
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แตตองมีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับปรุงจนครบจํานวน 

ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวนันบัแตวนัท่ีไดทราบถงึการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ

ชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๑ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๒ หากผูใดกระทําการใด ๆ  ที่เปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้จะเปนดวยเหตุบังเอิญ 

หรือเจตนาก็ตามหากมีหลักฐานยืนยันไดผูนั้นจะตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือตองระวางโทษ 

ตามกําหนดแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ดาบตํารวจ  อดุม  บานเย็น 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดงสุวรรณ 



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลดงสุวรรณ  
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 
ลําดบั รายการ จํานวนเงิน ( บาท ) หมายเหต ุ

๑. ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด           ฉบับละ  
ฉบับละ

๑,๐๐๐
๕๐๐

 

พ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 
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