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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 

 
 
 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดา และนายอำเภอสร้างคอม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖4” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับตำบลเชียงดา เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ื อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จำหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม 
เพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด 
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน  
 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืน ๆ ที่มสีภาพเป็นของสด 
 “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อที่มีการชำแหละ   
ณ แผงจำหน่ายสินค้า 
 “อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จ พร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
 “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด ปลอดภัย
จากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร 
สถานที่ทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 
 “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า
ในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน น้ำเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูล
ฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง
และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทัง้นี้ สารเคมทีี่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
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 ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2     
ส่วนที่ ๑ 
 (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2      
ส่วนที่ ๒ 
 ข้อ 7 ที่ตั้ งของตลาดต้องอยู่ห่ างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้ เกิด มลพิษ ของเสีย             
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 8 ผู้ดำเนินกิจการตลาดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตาม
ข้อบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาด 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑ 

 ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับ
ผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่ เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 
 ข้อ 10 อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า       
๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
 (๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
 (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการ
ระบายอากาศของตลาดนั้น 
 (๔) พ้ืนทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่ลื่น 
 (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
 (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าไป   
ในตลาด 
 (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
 (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 
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 (๙) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ทำความสะอาดง่าย       
มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่ง
สำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
 (๑๐) มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อ
ในลักษณะทีป่ลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่
มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจำนวนแผงอาหารสด         
ทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 
  (ข) มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสำเร็จ 
  (ค) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ 
๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 
 (11) มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มี
ตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
 (๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.๒๕๔๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกำหนดได้ 
 ข้อ 11 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มี พ้ืนที่สำหรับการขนถ่าย
สินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.๒๕๔๒)       
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่
ขนถ่ายสินค้าตามท่ีกำหนดได้ 
 ข้อ ๑2 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ อาคารในตลาดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง 
 ข้อ ๑3 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกำหนดในกฎหมายควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอก
ตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย 
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 
 ข้อ ๑4 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒ 

 ข้อ ๑5 ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ    
ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 
 ข้อ ๑6 สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
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 (๒) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ 
แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขัง เช่น พ้ืนที่คอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ 
หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
 (๓) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย  มีความสูงจาก
พ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
 (๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณ
แผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 
 (5) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้
สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำ
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ
ระบายนำ้สาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ 
 (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่ งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 ข้อ ๑7 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่    
ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 
  ข้อ ๑8 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน    
และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๑9 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงต ลาดประเภทที่  ๒            
ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
การดำเนินกิจการตลาด 

 ข้อ 20 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพ่ือสะดวกในการ
ดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
 ข้อ ๒1 กำหนดเวลาการเปิดและปิดตลาด ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. 
 ข้อ ๒2 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด    
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บำรุง รักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พ้ืน    
ฝ้าเพดาน แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

 (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน 
ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำมิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
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 (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลา   
ที่เปิดตลาด  
 (๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มี
การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
 (๕) จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 (๖) ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละมิให้ปล่อยน้ำหรือของเหลว ไหลจากแผงลง          
สู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด 
 ข้อ ๒3 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด    
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้งกรณี  
ที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือ      
ที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
 (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอด เวลา 
ที่เปิดตลาด 
 (๓) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
 (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลว ไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้ อชำแหละ           
ลงสู่พ้ืนตลาด             
 ข้อ ๒4 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ   
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระทำการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
 (๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจำหน่าย 
 (๓) ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือชำแหละสัตว์ปีก
ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
 (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทำให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุรำคาญ เกิดมลพิษ
ที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 
 (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซ่ึงจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 (๖) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็น หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อน หรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
 (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย หรือเป็นที่พักค้างคืน 
 (๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น 
เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
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ส่วนที่ ๔ 
ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด 

 ข้อ ๒5 ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้     
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน 
 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
 (๕) การล้างตลาด 
 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๒6 ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้า และแผงจำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ำแผงจำหน่ายสินค้าหรือ
ขอบเขตที่กำหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ       
และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กำหนด โดยสูงกว่าพ้ืนตลาด 
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
 (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาด
และป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 
 (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๒7 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไป 
 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ 
เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึง
ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ หรือจามรด
อาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่
หรือดืม่สุรา เป็นต้น 

 ข้อ ๒8 ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย ประกอบ ปรุง 
เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่ เกิน 5 องศาเซลเซียส   
ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 (๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิด
อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การไดด้ีอยู่เสมอ 

 (๔) ในกรณีที่เป็นแผงจำหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน และส้อม 
ตะเกียบ แก้วน้ำ เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

ข้อ ๒9 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออก 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน     
ท้องถิ่นด้วย 

 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาด
ขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืน
แห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 ข้อ 30 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนด พร้อมกับแสดง
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 
 (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
 (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกำจัดที่อ่ืน) 
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
 (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
 (๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
 (๗) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 
 ข้อ 31 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือกำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งอนุญาตได้ภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกนิสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
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ขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทำสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๓2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๓3 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๓5 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ไ ด้รับใบอนุญาตยื่น       
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดตามแบบที่
กำหนดไว้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต            
นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๓6 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓7 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
 ข้อ ๓8 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบ   
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๓9 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 





อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 

 
 
     

อัตราค่าเช่าที่ขายของในตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

 เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ / รายการ ค่าธรรมเนียม 
บาท / วัน 

1 กรณีนอกโครงสร้างอาคาร  ตารางเมตรละ 10 
2 กรณีในโครงสร้างอาคาร     ตารางเมตรละ 13 

 
 

 
ลำดับที่ 

 
ประเภทกิจการ 

ค่าธรรมเนียม 
ฉบับละ 
(บาท/ปี) 

1 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นประจำ 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และลักษณะตามท่ีกำหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 1 
1.1 ไม่เกิน 50 แผง 
1.2 เกิน    50 แผง  

 

 
 

2,000 
2,500 

2 ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นประจำ 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และลักษณะตามท่ีกำหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 2 
1.1   ไม่เกิน 50 แผง 
1.2   เกิน    50 แผง  
 

 
 

1,000 
1,500 



 
 

 
แบบ ตล. 1 

 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เขียนที ่………………………….………………………… 
      วันที่...............เดือน...........................พ.ศ................ .. 

 ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..............ตรอก / ซอย..................ถนน......................ตำบล......................................
อำเภอ.............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................ ...โทรศัพท์................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..............................................................................................................................  

 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการจำหน่าย.................................................................
(เป็นประจำ / เป็นครั้งคราว / ตามวันนัด ).................................... ต่อ  นายมังกร  ก้อนฆ้อง (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
 1)  สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

   2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
   3)  ใบอนุญาตเดิม   
   4)  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
   5)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
               6)  อื่น ๆ ระบุ............................................................................... ............................ 

  
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
     

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้....................................................... .............. 
................................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ...................................................................... ............... 
  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ.................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

    (ลงชื่อ).........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

             (.....................................................) 
ตำแหน่ง................................................................... 

                                              วันที่         เดือน                   พ.ศ. 

 

 
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
                (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(นายมังกร  ก้อนฆ้อง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

                                        วันที่          เดือน                  พ.ศ. 
 
 

หน้าต่อ 



 
 

แบบ ตล.2 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เล่มที่...............เลขที่……………./………………. 

อนุญาตให้................................................................................ ........สัญชาติ.................................................
อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต.......................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพท.์............................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน...................................................................
 1)  ประกอบกจิการจัดตั้งตลาดประเภท.................................................................................. .....................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................................................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต...................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.................................
มีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................ตารางเมตร  ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.............................บาท 
(............................................................................................)  ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.............เลขที.่............/…………... 
ลงวันที่.................เดือน...................................พ.ศ......................... 
 2)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 3)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   3.1)................................................................................................................................. ............... 
  3.2)......................................................................................................................... ....................... 
  3.3)......................................................................................................................... ....................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่....................เดือน................................พ.ศ........................ 

 ออกให้  ณ  วันที่....................เดือน..............................พ.ศ........................... 

      
 (ลงชื่อ) 

                 (นายมังกร  ก้อนฆ้อง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 
 
หมายเหตุ 

1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องชาระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

 
 

 



 
 

 

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

       เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 วันที่..............เดือน............................พ.ศ.............. 

 
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.....................................

อยู่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่...................ตรอก /ซอย.......................ถนน..............................................
ตำบล............................อำเภอ..................................จังหวดั.............................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท.์.........................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
........................................................................ ............................ 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการจำหน่าย.............................................(เป็นประจำ/
เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)......................ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).......................................................พร้อมคำขอนี้ 
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้  คือ 
    .............  1)  สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
    .............  2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
    .............  3)  ใบอนุญาตเดิม   
    .............  4)  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
    .............. 5)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
    .............. 6)  อ่ืน ๆ ระบุ...............................................................................  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใบแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

แบบ ตล. 3 เลขรบัท่ี............../............. 

เลขที่.......................... 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (    )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
          (    )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............. 
.......................................................................... ........... 
(ลงชื่อ)................................... 
          (...............................) 
ต ำแหน่ง......................................... 
วนัที่................./..................../......................... 

คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (    )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  (ลงชื่อ)...................................................... 
          (....................................................) 
ต ำแหน่ง........................................................ 
วนัที่................./......................../.................... 



 
 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (    )   เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้ 

1. มีเนื้อที่สำหรับผู้ขายตามความเหมาะสม จัดให้มีบริเวณท่ีขนถ่ายสินค้า มีห้องน้ำแยกหญิง ชาย และ
เพียงพอ ที่รวบรวมขยะมูลฝอย บ่อบำบัดน้ำเสีย และที่จอดรถ 

2. อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ รวมถึงผู้ขายของ 
3. ............................................................................................................................. .................................. 

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

............................................................................................................................. .................................. 
 (    )   เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ ............................................................. .............................................. 
  ............................................................................................................................. ........................... 
  ........................................................................................................................................ ................ 
 

    (ลงชื่อ)....................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (...............................................) 
    ตำแหน่ง..................................................... 
     วันที่........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้                (    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                 

   (ลงชื่อ)....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (...................................................) 
   ต ำแหน่ง .............................................. 

         วนัที่............................................... 

หน้าต่อ 



 
 

 

 

 

คำร้องขออนุญาตต่าง ๆ  

 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

       วันที่......................เดือน......................พ.ศ............. 
 

 ข้าพเจ้า.............................................................. ...........อายุ....................ปี  สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที.่...................ตรอก / ซอย............................ถนน............................................... 
ตำบล...................................อำเภอ...............................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์........................ 
 ขอยื่นคำร้องต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

 ด้วย...................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................... ......................................................
............................................................................. ......................................................... ............................................ 
 จึงมีความประสงค์.................................................................................................................. ....................... 
...................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความตามคำร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ).......................................................ผู้ขออนุญาต 
               (...................................................) 

 

 

 

 

 

แบบ ตล.4 เลขรบัท่ี............../............. 

เลขที่....................... 


