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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที ว่าด้วยตลาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนทีโดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางคนทีและนายอาเภอบางคนที จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนทีตั้งแต่วันถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ าย
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และห มายความ
รวมถึงบริเวณซึ่ง จัด ไว้สาหรับให้ ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุม นุมเพื่อจาหน่ายสิ นค้าประเภทดัง กล่าวเป็นประจ า
หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
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(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต อาหาร รวมถึงวัต ถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารสัต ว์ ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัต ว์ที่ มีก ารช าแหละ
ณ แผงจาหน่ายอาหารซึ่งจาเป็นต้องใช้น้าชาระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อื่น ๆ เป็นต้น
“อาหารแปรรู ป ” หมายความว่ า อาหารสดที่ แปรรู ป ทาให้ แ ห้ ง หรื อหมั ก ดอง
หรือในรูปอื่น ๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
“อาหารส าเร็ จ รู ป ” หมายความว่ า อาหารที่ ไ ด้ ผ่ า นการท า ประกอบ ปรุ ง
จนสาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ที่มิได้บรรจุในภาชนะ
ที่ปิดสนิท
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้
อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภา พอนามัยของ
ผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร
แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้า ห้องน้า ห้องส้วม และบริเวณต่าง ๆ รอบตัว
อาคารตลาดให้ สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละออง คราบสกปรกและอื่น ๆ
รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรคและกาจัดสัตว์พาหะนาโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บาบัดน้าเสียของตลาด
“ที่ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ หรื อ ทางซึ่ งมิ ใ ช่ เ ป็ น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
“พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด หลักเกณฑ์หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัด ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ
ที่ไ ด้จัดตั้งตลาดขึ้น ตามอานาจหน้ าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) ตลาดประเภท (๑) ที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ ๒
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ข้อ ๗ ที่ตั้ ง ตลาดต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งไม่น้ อ ยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่ ง ที่ ก่อ ให้ เ กิด มลพิ ษ
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่
จะมีวิธีปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่
และสิ่งปลูกสร้าง คืออาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ
ที่พักรวมมูลฝอยและที่จอดรถตามที่กาหนดในส่วนนี้
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณ
ตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ
(๔) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทาความสะอาดง่ายและไม่มีน้าขัง
(๕) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ผนังทาด้วย
วัสดุถาวร หรือเป็นตาข่ายลวด แข็งแรง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
(๖) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม
(๗) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้
แสงหรือวัสดุอื่นที่ทาให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(๘) แผงขายสินค้าทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ทาความสะอาดง่าย
มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร สูง จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเข้าแผง
ของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มีที่นั่งสาหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม
แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก
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(๙) จัดให้มีน้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้า
หรือล้างมือ โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุดต่อทุก ๆ ๓๐ แผง โดยเศษของ
๓๐ แผงถ้าเกิน ๑๕ แผงให้ถือเป็น ๓๐ แผง และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก
แต่สาหรับแผงขายอาหารสัตว์ชาแหละ หรือแผงจาหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้าประจาแผง และมีการวาง
ท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัด
ให้ มีที่ เก็บ สารองน้ าให้ มี ปริมาณเพี ยงพออย่า งน้อ ย ๕ ลู กบาศก์เมตรต่ อจานวนแผงอาหารสดทุ ก
๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผงถ้าเกิน ๕๐ แผงให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง และสะดวกต่อการใช้
(๑๐) มีทางระบายน้าทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ โดยทางระบายน้าภายในตลาดต้องเป็น
แบบเปิด ส่วนทางระบายน้ารอบตลาดต้องเป็นรูปแบบตัวยูและมีฝาปิดที่สามารถเปิดทาความสะอาดได้ง่าย
มีความลาดเอียงระบายน้าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสีย โดยน้าทิ้ง
ต้องได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จัดส่งน้าเสียไปบาบัดในระบบ
บาบัดน้าเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
(๑๑) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารติดตั้งไว้
ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ข้อ ๑๐ ที่ ข นถ่ า ยสิ น ค้ า ต้ อ งจั ด ให้ มี แ ละอยู่ ใ นบริ เ วณหนึ่ ง บริ เ วณใดโดยเฉพาะ มี พื้ น ที่
เพียงพอสาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ข้อ ๑๑ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยก
เป็นสัดส่วนเฉพาะ
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้องปูองกันสัตว์
และแมลงพาหะนาโรคได้และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าใต้ดินทุกขั้นตอน
(๓) ห้องส้ว มต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทาความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อที่
ภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ตารางเมตร
มีประตูเปิดเข้าออกโดยสะดวก และมีผนังกั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
(๔) ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่าสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน
หรือเพดานต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง
หรือมีพัดลมระบายอากาศ
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(๕) พื้นห้องส้วมต้องเรียบ ไม่ลื่น มีความลาดเอียงไม่นอ้ ยกว่า ๑ : ๑๐๐ และไม่มี
น้าขัง มีจุดระบายน้าทิ้งอยู่ในตาแหน่งต่าสุดของพื้นห้อง
(๖) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๑๐ เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐
(๗) มีท่อระบายก๊าซ ณ จุดฐานของโถส้วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๒.๕๐ เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์
(๙) จัดให้มีกระดาษชาระ หรือน้าสาหรับชาระให้เพียงพอสาหรับห้องส้วมทุกห้อง
รวมทั้งจัดให้มีการทาความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจาทุกวัน
(๑๐) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะ
(๑๑) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม และมีน้าสาหรับ
ชาระล้างตลอดเวลาที่ใช้
ข้อ ๑๒ จ านวนส้ ว ม ที่ ถ่ า ยปั ส สาวะ และอ่ า งล้ า งมื อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร
ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือเป็นที่พักที่มีลักษณะเป็น
ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยและมี ข นาดเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ ปริ ม าณมู ล ฝอยในแต่ ล ะวั น มี ก ารปกปิ ด
และปู อ งกั น สั ต ว์ เ ข้ า ไปคุ้ ย เขี่ ย ได้ ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
เห็ น ชอบตามความเหมาะสมกั บ ตลาดนั้ น ๆ และตั้ ง อยู่ภ ายนอกตั วอาคารตลาดและอยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่
รถเข้าออกได้สะดวก
ข้อ ๑๔ ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ
อ่างล้างมือ และที่พักรวมมูลฝอยเพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยตามที่กาหนดในส่วนนี้
ข้อ ๑๖ บริเวณที่จัด ไว้สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นต้องเรียบ แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย และไม่มีน้าขัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างที่ไม่ถาวร เช่น โครงเหล็ก
โครงผ้าใบ เป็นต้น ต้องทาด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง
(๓) แผงขายสินค้าต้องทาด้วยวัสดุเรียบทาความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
๖๐ เซนติ เ มตร อาจเป็ น แผงที่ พั บ เก็ บ ได้ และมี บ ริ เ วณส าหรั บ ผู้ ข ายของกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๐ เซนติเมตร
(๔) ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๕) จัดให้มีน้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างสาหรับอาหารสด
อาหารสัตว์ชาแหละ รวมทั้งแผงจาหน่ายอาหารด้วย
(๖) จัดให้มีทางระบายน้าเฉพาะจุดที่มีการล้างสาหรับบริเวณที่มีการจาหน่ายอาหารสด
อาหารสัต ว์ชาแหละ และแผงจาหน่ ายอาหารในตลาด โดยท าเป็นแบบเปิด ด้วยวัส ดุถาวร เรี ยบ
มีความลาดเอียง ระบายน้าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย ก่อนระบายน้า
ออกสู่ ท างระบายน้ าสาธารณะ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ร ะบายน้ าสู่ แ หล่ ง น้ าสาธารณะและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง หากมีพื้นที่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร จะต้องมีระบบ
บาบัดน้าเสียด้วย
ข้อ ๑๗ ส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๑ (๒) - (๑๑) และมีจานวนตามกาหนดในข้อ ๑๒ และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณ
ซึ่งเป็น ที่ตั้งแผงขายสิน ค้า เว้ น แต่จะจัด ให้ มีส้วมเคลื่อนที่ ส้ วมสาธารณะ ส้ว มเอกชน หรือส้ว ม
ของหน่ ว ยงานราชการที่ไ ด้ รับ อนุ ญ าตให้ใ ช้ได้ อยู่ ในบริเ วณใกล้เ คีย ง ทั้ง นี้ ต้องมีร ะยะห่า งไม่ เกิ น
๑๐๐ เมตร
ข้อ ๑๘ ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
มูลฝอยในแต่ละวันตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
หมวด ๓
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ ๑๙ การจั ด วางสิ น ค้ า แต่ ล ะประเภทในตลาดต้ อ งจั ด ให้ เ ป็ น หมวดหมู่ ไม่ ป ะปนกั น
เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปูองกัน การปนเปื้อนในอาหาร สาหรับกรณีที่เป็น
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อาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตว์ชาแหละซึ่งอาจมีน้าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้องมีการกั้นไม่ให้มีน้า
หรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาดและต้องจัดให้มีท่อหรือทางสาหรับระบายน้าหรือของเหลวนั้น
ลงสู่ท่อระบายน้า
ข้อ ๒๐ กาหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ ผู้ไ ด้รั บอนุ ญาตให้ จัด ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้อ งปฏิบั ติเกี่ ยวกั บการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ได้ แก่ ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน
ห้องส้ว ม ที่ถ่ายปัสสาวะ ก๊อกน้าใช้ ระบบบาบัด น้าเสีย อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
พัดลม ท่อน้าประปา เป็นต้น และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจา และดูแลรักษาที่พักรวม
มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๓) จัดให้มีการทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน และจัดให้มีการล้างตลาด
ตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๔) จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสีย มิให้มีกลิ่นเหม็น และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลาที่ดาเนิน
กิจการ
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณ
ตลาดเป็นประจา และดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่ างล้างมือ บ่อดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน และบ่อพักน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสียให้ใช้การได้ดีรวมทั้งดูแลรักษาที่พักรวม
มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้าสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนิน
กิจการประจาวัน
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุ ญาตให้จัด ตั้ง ตลาดต้องไม่กระทาการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทาอันอาจ
ก่อเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
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(๒) ไม่สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง
หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์นาโรค
(๓) ไม่ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากในที่ซึ่งจัดไว้สาหรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ไม่ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
(๕) ไม่ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย
(๖) ไม่กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ
หมวด ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ ช่ว ยขายของในตลาดต้ องปฏิ บัติ และให้ค วามร่ วมมือ กับ ผู้ไ ด้รั บ
ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาด เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข และเจ้ า พนั กงานท้ อ งถิ่ น ในการด าเนิ น การ
ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่ของสินค้า
(๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๕ ผู้ ข ายของและผู้ ช่ ว ยขายของในตลาดต้ อ งจั ด วางสิ น ค้ า บนแผงจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ในขอบเขตที่จัดไว้ให้เท่านั้ น ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีด ขวางทางเดินในตลาด
และห้ามวางสินค้าในลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ หรือ โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรือ ไม่ เ ป็ น พาหะน าโรคติ ด ต่ อ
อั น ได้ แ ก่ วั ณ โรค อหิ ว าตกโรค ไข้ ไ ทฟอยด์ โรคบิ ด ไข้ สุ ก ใส ไข้ หั ด โรคคางทู ม โรคเรื้ อ น
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
(๒) ในระหว่างการขายของต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะในการใช้
กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสิ นค้าอื่น และการเก็บรักษา
ความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่ จาหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย
(๒) อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
(๓) ในกรณีที่เป็นแผงลอยจาหน่ายอาหารซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร
ต้องจัดสถานที่และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๔) การจาหน่ายอาหารที่ปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับ
และมีการปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อนและรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ
ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนทีกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๒๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ข้อกาหนดแนบท้าย
ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจาเป็นที่ จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ ค าขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนั งสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบางคนทีเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง
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ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตลอดเวลาที ยั ง ด าเนิ น กิ จ การนั้ น ถ้ า มิ ไ ด้ เ สี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียม
ที่ ค้ า งช าระเว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การด าเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง ก าหนดการเสี ย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ ๓๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางคนที
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุ ญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุดตามที่แบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนั กงานเจ้าหน้ าที่แ ห่ งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
มาประกอบด้วย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง
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ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพั กใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๙ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๐ ผู้ถูกสั่ งเพิ กถอนใบอนุญาตจะขอรั บใบอนุญาตสาหรับ การประกอบกิ จการที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ความในข้อ ๙ (๑) (๕) (๖) (๗) (๑๒) และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรณู เล็กนิมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
๑
2

สถานที่ประกอบการ
ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
- ตลาดประเภทที่ ๑
- ตลาดประเภทที่ ๒
2.1 ขนาดพื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไป
2.2 ขนาดพื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒ ไร่ลงมา

ค่าธรรมเนียมฉบับละ
(บาท/ปี)
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ .๒๕๓๕
เขียนที่.................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า .......................................................อายุ...........................ปี สัญชาติ...........................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................แขวง/ตาบล........................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.............................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
) ( สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท......................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร
) ( ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.....................................................
มีคนงาน................คน เครื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พื้นที่ดาเนินการ.....................ตารางเมตร
) ( ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจาหน่าย.............................................. ..........................
เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พื้นที่ดาเนินการ.............................ตารางเมตร
) ( กิจการจาหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ จาหน่ายสินค้าประเภท.............................
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ..................................................
) ( กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนส่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกาจัดที่....................................................................
 เก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่..............................................
 เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่...................................................................
 เก็บ ขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที.่ ....................................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้
(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓) หนังสือจดทะเบียน กรณีเป็นนิติบุคคล
(๔) หนังสือมอบอานาจ กรณีที่มีการมอบอานาจ
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
)๕.๑( หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ กรณีกิจการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ
)๕.๒( ใบรับรองแพทย์ กรณีจาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
)๕.๓( รายงานการจัดทาสิ่งแวดล้อมฯ กรณีกฎหมายกาหนดต้องจัดทาฯ
)๕.๔(................................................................................................................
)๕.๕(................................................................................................................
)๕.๖( ................................................................................................................

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบโดยสังเขป

)หน้าหลัง(

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความเอกสารในคาขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
)ลงชื่อ(.................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต
)................................................(
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
) ( เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน
) ( เอกสารไม่ครบ และได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
๑(.....................................................................................................................................
๒(.....................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................)เจ้าหน้าที่(
)...............................................(
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
) ( เห็นสมควรอนุญาต และกาหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑(.....................................................................................................................................
๒(.....................................................................................................................................
) ( เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ...................................................................................................
ลงชื่อ.............................................)เจ้าพนักงานสาธารณสุข(
)...............................................(
คาสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
) ( อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
) ( ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
ลงชื่อ.............................................)เจ้าพนักงานท้องถิ่น(
)..............................................(
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เล่มที.่ ...........เลขที.่ ............../..............

สานักงาน...............................................

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ.....................................................................
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.....................................................................
อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที.่ ........................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................หมู่ท.ี่ ..........
ตาบล...........................อาเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์................................
๑. จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารประเภท.......................................................................... .......
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..........................................ตาบล...............................อาเภอ.................................
จังหวัด...............................โทรศัพท์.................................
๒. ผู้ประกอบการได้เสียค่าธรรมเนียม..................บาทต่อปี ).................................................(
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่ .................เลขที.่ ................ลงวันที่.................เดือน..............................พ.ศ.......................
๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางคนที เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๔ .๑ ต้ องปฏิ บั ติ ข้ อบั ญญั ติ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบางคนที เรื่ อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑
และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และคาสั่ง
๔.๒............................................................................................................ ........................
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวนั ที่..........เดือน.....................พ.ศ...............
)ลงชื่อ(
)......................................(
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
เขียนที...........................
่
.....................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............................
ข้าพเจ้า...................................................ชื่อผู้รับอนุญาต )ซึ่งมีผู้ดาเนินการกิจการชื่อ...............
…………..………ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท.......................................ตามใบอนุญาตสถานประกอบการ
ตั้งอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่.................ตาบล.........................อาเภอ..........................จังหวัด................................
โทรศัพท์.....................................
มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท.....................................................
เนื่องจาก...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ







๑. สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ )กรณีสูญหาย(
๒. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ )กรณีถูกทาลายหรือชารุด(
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๔. หนังสือรับรองนิติบุคคล )กรณีเป็นนิติบุคคล(
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน
๖. รูปถ่ายผู้ดาเนินกิจการ ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ลงชื่อ.........................................)ผู้ยื่นคาขอ(
)...................................(

หมายเหตุ( ๑( ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้นาใบแจ้งความของสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหายมาด้วย
๒( ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย
๓( ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ/ใช้

