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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.2564 
--------------------------   

 
 
    

หลักการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนสมควรแก้ไขปรับปรุง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2550 

 
 
 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากข้อบัญญัติท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การควบคุมหรือก ากับ
ดูแลการด าเนินกิจการตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เพื่อคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เรื่อง ตลาด ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท า โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
เร่ือง ตลาด พ.ศ.2564 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลก าโลนว่าด้วย เรื่องตลาด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 ประกอบ
กับมาตรา 32 มาตรา 37 มาตรา ๕๔ มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน และนายอ าเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้   
 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564”  
 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน นับแต่วันท่ีได้ติดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนแล้วเจ็ดวัน 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕50  
 

 ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

        หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
      “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมี
การจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ี
ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด 
 

      “สินค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีช้ือขายกัน 
 

      “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

      “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆท่ีมีสภาพ
เป็นของสด 
 

      “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ท่ีมีการ
ช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า 
 

      “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบ ปรุงจนส าเร็จพร้อม
ท่ีจะรับประทานได้ รวมท้ังของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ  
 “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด 
ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานท่ีท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
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      “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน (ถ้ามี) รางระบายน้ า ห้องน้ า ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ รอบอาคารตลาดให้
สะอาดปราศจากส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละออง คราบสกปรกและอื่น ๆ รวมท้ังให้มีการฆ่าเช้ือโรคและ
ก าจัดสัตว์พาหะน าโรค ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
      “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุ งพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น และ
หมายรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 

      “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 

      “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
      หมวด 2 
          ลักษณะของตลาด 
 

 ข้อ 6 ห้ามมิผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วย 
      ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้
จัดต้ังตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

ข้อ 7 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     (1) ตลาดประเภทท่ี 1 ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี 1 
      (2) ตลาดประเภทท่ี 2 ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี 2 

 

 ข้อ 8 ท่ีต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษของเสีย โรงเล้ียง
สัตว์ แหล่งโสโครก ท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบ 
 

      ส่วนที่ 1 
ตลาดประเภทที่ 1 

ข้อ 9 ตลาดประเภทท่ี 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง คือ อาคารส่ิงปลูกสร้าง
ส าหรับขายของ ท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอด
ยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 

ข้อ 10 อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
       (1) ถนนรอบอาคารต้องมีความกว้างตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และมีทางเข้าออก
ตลาดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
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(2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขังและไม่ล่ืน     
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

        (6)  เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางท าด้วยวัตถุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัขมิให้เข้าใน
ตลาด 
       (7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกล่ินอับ 
       (8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ ์
       (9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรและมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีท่ีนั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
       (10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ท้ังนี้ 
ต้องวางท่อในลักษณะท่ีปลอดภัย ไม่เกิดการปนเป้ือนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือส่ิง
ปฏิกูล โดย 
  (ก) มีท่ีล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก 
กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหารสดต้ังแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีท่ีล้างอาหารสด 1 จุด ต่อจ านวนแผงจ าหน่าย 
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 
  (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 
  (ค) มีท่ีเก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายต้ังแต่ 50 
แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผงให้ถือเป็น 100 แผง 
       (11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าท้ิง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ท้ังนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
      (12) การติดต้ังระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 

ข้อ 11 ต้องจัดให้มีท่ีขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการ
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

 

ข้อ 12 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารตลาดต้องแยก
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 

 

ข้อ 13 ต้องจัดให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเก็บมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและปูองกัน 
ไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น 
 

ข้อ 14 ทางเจ้าของตลาดต้องจัดให้มีท่ีจอดยานพาหนะอย่างเหมาะสม 
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      ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทที่ 2 

 

ข้อ 15 ตลาดประเภทท่ี 2 ต้องจัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยตามท่ีก าหนดไว้ 

 

ข้อ 16 สถานท่ีส าหรับขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
       (1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 
       (2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะโดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ล่ืน สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 
       (3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หรืออาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
       (4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีท่ีล้างท าความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
       (5) ทางระบายน้ าจากจุดท่ีมีการล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบมีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่ง
น้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบายน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 
       (6) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือส่ิงอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 

ข้อ 17 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ี
ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ี ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการท่ีได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

 

ข้อ 18 ต้องจัดให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทท่ี 2 นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาดประเภทท่ี 1 ได้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี 2 
ให้เป็นตลาดประเภทท่ี 1 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ตามระยะเวลาและ
ขัน้ตอนท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
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     หมวด 3 
การด าเนินกิจการตลาด 

 

ข้อ 20 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพื่อสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเป้ือนในอาหาร 

 

ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด 
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
        (1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่นตัว
อาคาร พื้น ฝูาเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าท้ิง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่น 
       (2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าท้ิง และทางระบายน้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
       (3) ดูแลห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 
       (4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
       (5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
       (6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 
 

ข้อ 22 ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด 
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
       (1) จัดให้มีการเก็บมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมท้ัง
กรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
       (2) ดูแลห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 
       (3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันหรือในช่วงก่อนวันเปิดหรือปิด
ตลาดในกรณีไม่ได้เปิดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล 
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
       (4) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทสัตว์
ช าแหละลงสู่พื้นตลาด 
 

 ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแลมิให้
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
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       (1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
       (2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อจ าหน่าย 
       (3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่นโค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ังฆ่าหรือ
ช าแหละ สัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องท่ีนั้น 
       (4) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด จนท าให้สถานท่ีสกปรก รกรุงรังเป็นเหตุร าคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
       (5) ถ่ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรั บมูลฝอย
หรือส่ิงปฏิกูล 
       (6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       (7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
       (8) ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหรือเป็นท่ีพักค้างคืน 
       (9) กระท าการอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความส่ันสะเทือน หรือมีกล่ินเหม็น 
 ข้อ 24 การเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

     หมวด 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ัง
ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
       (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
       (2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
       (3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
       (4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
       (5) การล้างตลาด 
       (6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (7) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 

ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 
ดังต่อไปนี้ 
       (1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผง
จ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศ และแสงสว่าง ท้ังนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
       (3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตท่ีก าหนดโดยสูง
จากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
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       (4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ท้ังนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
       (5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดท่ีท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
       (6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
       (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
น าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 

ข้อ 28 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท าประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆดังต่อไปนี้ 
       (1) อาหารท่ีขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร 
       (2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
       (3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเป้ือน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
       (4) ในกรณีท่ีเป็นแผงจ าหน่ายอาหารซึ่งมีการกระท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานท่ีไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
       (5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขุดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต้อง 
 

ข้อ ๒9 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาด ใหย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ พร้อม
กับหลักฐานตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 

ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต
แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ 31 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาอนุญาตการจัดต้ังตลาดแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมา
รับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หาก
พ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์
จะจัดต้ังตลาดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกการอนุญาตนั้น 

 

ข้อ ๓2 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบท่ีก าหนดพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

 

ข้อ ๓3 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต หรือค าขอเปล่ียนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว 
เดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๓4 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  
 

ข้อ ๓5 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนินกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ก่อนถึงก าหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 

ข้อ ๓6 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นค า
ขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนเคยก าหนด เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญ การออกใบแทน
ใบอนุญาตให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 

 ข้อ ๓7 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าขอรับใบอนุญาต (แบบ ตล.1) 
(2) ใบรับแจ้งการจัดต้ังตลาด (แบบ ตล.2) 
(3) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด (แบบ ตล.3) 

  (4) ใบอนุญาตตลาด (แบบ ตล.4) 
   

ข้อ ๓8 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 

ข้อ ๓9 ค าขออนุญาตใดๆ ท่ีได้ยื่นไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน และยังคงอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามข้อบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าค าขออนุญาตดังกล่าวมี
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ความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้แก้ ไขเพิ่มเติมค าขอ
อนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ได้ 

บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นๆ จะส้ินอายุ 

 

ข้อ 40 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
 
  

      (ลงช่ือ)   
                  (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี 
(บาท) 

1 ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑   ๒,000.-/ฉบับ 
 

2 ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี 2 
    ๒.๑ มีพื้นท่ีเกิน    2,000  ตารางเมตร  
    ๒.๒ มีพื้นท่ีไม่เกิน 2,000  ตารางเมตร 
     
 

 
1,000.-/ฉบับ 
  ๕๐๐.-/ฉบับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14 
  

 

ตล.1 
ค าขอรับใบอนุญาต 

        เขียนท่ี …………………………………….…….. 

       วันท่ี………. เดือน…..………………..พ.ศ…………….… 

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

อยู่บ้านเลขท่ี……….หมู่ท่ี……..ตรอก/ซอย…………..…………….ถนน………………………….แขวง/ต าบล…………………… 
เขต/อ าเภอ ………..………………จังหวัด ………………………………หมายเลขโทรศัพท์………………………….…….………... 
  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  )  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ……………………………..……….…..…………………… 
 โดยมีพื้นท่ีประกอบการ…………………..……..ตารงเมตร 
 (  )  ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………..……………………………………. 
มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า  พื้นท่ีด าเนินการ…………………….ตารางเมตร 
 (  )  ประกอบกิจการตลาด ท่ีมีการจ าหน่าย ……………………………………………………………………………..… 
เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด แรงม้า พื้นท่ีด าเนินการ……………….………….ตารางเมตร 
 (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสุข จ าหน่ายสินค้าประเภท ……………………………..………… 
บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………………………………..……….……………………….. 
 (  )  กิจการกรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ  ประเภท 

     เก็บขนส่ิงปฏิกูล  โดยมีแหล่งก าจัดท่ี..………………………….…………………………………………. 

                         เก็บ ขนและก าจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ท่ี.…………………………………………………… 

   เก็บ ขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดท่ี….…………………………………..…………………………………. 

   เก็บ ขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดท่ี……………………………….………………………….. 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต  ดังนี้ 
 1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 2)  หนังสือจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) 
 3)  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

๔)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
      ๔.1 หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบกิจการฯ (กรณีกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ) 
      ๔.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
      ๔.๓ รายงานการจัดท าส่ิงแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายก าหนดต้องจัดท าฯ) 
      ๔.๔ ..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ๔.๕ …..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ๔.๖ …..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

       
                                       

   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)………………………………………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (……………………………..………….) 
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
 (   )   เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
  (   )   เอกสารไม่ครบ และได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

๑) …………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

    (ลงช่ือ)………………………………………….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (…………..…………………………….) 
      

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (   )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

๑) …………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (   )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ………………………………………………………………………………….………….. 
 
    (ลงช่ือ)…………………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (………………………………………….) 
      

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
       (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
         (   )  ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 
 

                                  (ลงช่ือ)………………………..……………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            (………………………………………………..) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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     ตล.2 
ใบรับแจ้งการจัดต้ังตลาด 

 
ท่ี……………/…………………..                                                           ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

วันท่ี…………เดือน………………………พ.ศ……………..               
 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..………..ต าแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ได้รับแจ้งจาก…………………………………………………………………………………………………อยู่บ้านเลขท่ี………………….. 

ต าบล……………………………………..อ าเภอ…………………………………..จังหวัด……………………………………..เพื่อขอรับ 

   ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภท…………………………………………………….…………………………..แล้ว  

เมื่อวันท่ี……………เดือน…………………….พ.ศ…………………ช่ือสถานประกอบการ “………..……………………………..” 

สถานประกอบการต้ังอยู่เลขท่ี…………………..หมู่ท่ี……………ต าบลก าโลน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

(ลงช่ือ)………………………..……………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

            (………………………………………………..) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑. กรณีค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ท่ีได้รับค าขอ 

              ๒. จัดท า ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
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เลขท่ี............../..........................         แบบ ตล.3  
 

แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
  

เขียนท่ี...............................................................  
วันท่ี...............เดือน...............................................พ.ศ..................  

 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................อายุ................ปี 

สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย.....................ถนน.............. .................. 
ต าบล....................................อ าเภอ..............................จังหวัด..........................โทรศัพท์................................ 
ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี......................ตามใบอนุญาต เล่มท่ี...........เลขท่ี
.............../...................ออกให้เมื่อวันท่ี..................เดือน...............................พ.ศ................. ต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลก าโลน พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัว........................................................(บัตรประจ าตัว/บัตรข้าราชการ) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3.ใบอนุญาตเดิม  
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
5. ......................................................................................................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ  

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
(    ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต  
(    ) เห็นสมควรไม่ตอใบอนุญาต เพราะ.............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................  
(ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข      
       (..............................................)  
ต าแหนง..................................................  
 วันท่ี.....................................................  

 
ค าส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  
(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

(ลงช่ือ)..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข  
     (........................................................)  
ต าแหนง...................................................  
วันท่ี............................................................ 
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แบบ ตล.4 
 
 
 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 

เล่มท่ี...........เลขท่ี…………/………………..  
 

 อนุญาตให้                                                                             สัญชาติ                     . 
อยู่บ้านเลขท่ี             หมู่ท่ี       ซอย..............................ถนน...................................ต าบล/แขวง              . 
อ าเภอ/เขต                จังหวัด                        โทรศัพท์…………………………………………   
  

 ข้อ 1) ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี        โดยใช้ช่ือตลาดว่า                                            . 
ต้ังอยู่เลขท่ี              หมู่ท่ี             ซอย                 ถนน                    ต าบล                             . 
อ าเภอ                 จังหวัด             โทรศัพท์                        โทรสาร                                       . 
มีพื้นท่ีประกอบการ             ตารางเมตร  มีจ านวนแผงในตลาด            แผง   ท้ังนี้ได้เสียค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต                บาท (…………………………………..) ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี……………………………………………. 
ลงวันท่ี..................เดือน                          พ.ศ.                  . 
 

 ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5  (พ.ศ.2551) 
หรือข้อก าหนดท้องถิ่น (เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อบต./ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี) 
 

 ข้อ 3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
      3.1                                                                                                            . 
           3.๒                                                                                                            . 
               3.๓                                                                                                            . 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง  วันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ.................... 
 

    ออกให้ ณ วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ….............. 
      
     (ลงช่ือ)................................................................. 
             (………………………….…………………………….)  
                  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
 


