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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564
--------------------------

หลักการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนสมควรแก้ไขปรับปรุง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2550

เหตุผล
เนื่องจากข้อบัญญัติที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การควบคุมหรือกากับ
ดูแลการดาเนินกิจการตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เพื่อคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะ
จึง สมควรแก้ ไขปรับ ปรุ ง ข้อ บัญ ญั ติ อ งค์ การบริ หารส่ว นต าบลกาโลน เรื่อ ง ตลาด ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติก าร
สาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทา โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลกาโลนว่าด้วย เรื่องตลาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบ
กั บ มาตรา 32 มาตรา 37 มาตรา ๕๔ มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน และนายอาเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน นับแต่วันที่ได้ติดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕50
ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ชื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อสัต ว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆที่มีสภาพ
เป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการ
ชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบ ปรุงจนสาเร็จพร้อม
ที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
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“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน (ถ้ามี) รางระบายน้า ห้องน้า ห้องส้วม และบริเ วณต่า งๆ รอบอาคารตลาดให้
สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละออง คราบสกปรกและอื่น ๆ รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรคและ
กาจัดสัตว์พาหะนาโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิน ค้า เศษวัตถุ ถุ ง พลาสติ ก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และ
หมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ง ได้ รับการแต่ง ตั้ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
หมวด 2
ลักษณะของตลาด
ข้อ 6 ห้ามมิผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ห รือบริเ วณที่ ใช้ เป็น ตลาดภายหลัง จากที่เ จ้า พนัก งาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ไ ด้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
กาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 7 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2
ข้อ 8 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย โรงเลี้ยง
สัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ง ปลูกสร้าง
สาหรับขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้ อ 10 อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งส าหรั บ ผู้ ข ายของต้ อ งมี แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารต้องมีความกว้างตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และมีทางเข้าออก
ตลาดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
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(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(3) หลั ง คาสร้ า งด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ และแข็ ง แรงทนทาน ความสู ง ของหลั ง คาต้ อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้าขังและไม่ลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัตถุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัขมิให้เข้าใน
ตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นอับ
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
(9) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรและมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(10) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้าเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุด จะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก
กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุด ต่อจานวนแผงจาหน่าย
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจาหน่ายตั้งแต่ 50
แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง
เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผงให้ถือเป็น 100 แผง
(11) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(12) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ 11 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการ
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ข้อ 12 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยก
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและปูองกัน
ไม่ใ ห้สัต ว์เข้ าไปคุ้ย เขี่ย ตามที่ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ขเห็ นชอบว่ า
เหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ 14 ทางเจ้าของตลาดต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กาหนดไว้
ข้อ 16 สถานที่สาหรับขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
(2) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะโดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
(3) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หรืออาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่า ยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่า ย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(5) ทางระบายน้าจากจุดที่มีการล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่ง
น้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้าเสีย ก่อนระบายน้า
ออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ 17 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ไ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร
ข้อ 18 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2
ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยสุขลัก ษณะของตลาด พ.ศ.2551 ตามระยะเวลาและ
ขัน้ ตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด

8
หมวด 3
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ 20 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพื่อสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ง านได้ดีตลอดเวลา เช่นตัว
อาคาร พื้น ฝูาเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(4) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่ ง ครั้ ง ในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(5) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง
(6) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ 22 ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณี ที่มี บ่อ ดักไขมั น บ่อพั กน้ าเสีย และทางระบายน้า มิ ให้มี กลิ่ นเหม็น เป็ นประจาทุ กวั น และดูแ ลที่ เก็ บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(3) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวันหรือในช่วงก่อนวันเปิดหรือปิด
ตลาดในกรณีไม่ได้เปิดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(4) จั ด ให้ มี ก ารปู องกั นไม่ ใ ห้น้ าหรื อ ของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ า ยอาหารประเภทสั ต ว์
ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการปูองกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทาการและต้องควบคุมดูแลมิให้
กระทาการ ดังต่อไปนี้
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(1) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(2) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(3) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่นโค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้ง ฆ่าหรือ
ชาแหละ สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรังเป็นเหตุราคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรั บมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(6) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(9) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ข้อ 24 การเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
หมวด 4
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(3) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การล้างตลาด
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุข ภาพตามที่ เ จ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้ า พนัก งาน
สาธารณสุข
ข้ อ 26 ผู้ ข ายของและผู้ ช่ ว ยขายของในตลาดต้ อ งปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และแผงจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ว างสิน ค้า บนแผงจ าหน่า ยสิ นค้ าหรือ ขอบเขตที่ก าหนด โดยห้า มวางสิน ค้า ล้าแผง
จาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนดโดยสูง
จากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
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(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(6) ห้า มต่ อเติม แผงจ าหน่า ยสิ นค้ า เว้ นแต่จ ะได้รั บอนุญ าตจากเจ้า พนั กงานท้อ งถิ่ นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
นาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลั กสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่ สู บ บุ ห รี่ ห รื อ ดื่ ม สุ ร า ทั้ ง นี้ ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข
ข้อ 28 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทาประกอบ
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่างๆดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(4) ในกรณีที่เ ป็นแผงจาหน่า ยอาหารซึ่ ง มีก ารกระทา ประกอบ และปรุง อาหาร ต้ องจั ด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขุดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
ข้อ ๒9 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ พร้อม
กับหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต
แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดเงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการชาระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้
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ข้อ 31 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งตลาดแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมา
รับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หาก
พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตหรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์
จะจัดตั้งตลาดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกการอนุญาตนั้น
ข้อ ๓2 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญ าตให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่กาหนดพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๓3 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุ ญ าต คาขอต่ออายุใบอนุญ าต หรือคาขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่ จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มี เหตุจ าเป็น ที่เ จ้า พนั กงานท้อ งถิ่ นไม่อ าจออกใบอนุญ าตหรื อยั ง ไม่อ าจมีค าสั่ ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓4 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ ๓5 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นคาขอเลิกการดาเนินกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด ก่อนถึงกาหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ ๓6 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญผู้ รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคา
ขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนเคยกาหนด เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วั นที่ ได้ ทราบถึง การสูญ หาย ถูก ทาลาย หรือ ชารุด ในสาระสาคั ญ การออกใบแทน
ใบอนุญาตให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๓7 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาต (แบบ ตล.1)
(2) ใบรับแจ้งการจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.2)
(3) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด (แบบ ตล.3)
(4) ใบอนุญาตตลาด (แบบ ตล.4)
ข้อ ๓8 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ ๓9 คาขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน และยังคงอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามข้อบัญ ญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าคาขออนุญ าตดัง กล่าวมี
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ความแตกต่างไปจากคาขออนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ ไขเพิ่มเติมคาขอ
อนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ได้
บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนก่อนวันที่ข้อบัญ ญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นๆ จะสิ้นอายุ
ข้อ 40 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)
(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564
ลาดับ

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(บาท)

1

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑

๒,000.-/ฉบับ

2

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2
๒.๑ มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
๒.๒ มีพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร

1,000.-/ฉบับ
๕๐๐.-/ฉบับ
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ตล.1
คาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ …………………………………….……..
วันที่………. เดือน…..………………..พ.ศ…………….…
ข้าพเจ้า…………………………………………………....……..อายุ………………..ปี สัญชาติ……………………..……….
อยู่บ้านเลขที่……….หมู่ที่……..ตรอก/ซอย…………..…………….ถนน………………………….แขวง/ตาบล……………………
เขต/อาเภอ ………..………………จังหวัด ………………………………หมายเลขโทรศัพท์………………………….…….………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ……………………………..……….…..……………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ…………………..……..ตารงเมตร
( ) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………..…………………………………….
มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า พื้นที่ดาเนินการ…………………….ตารางเมตร
( ) ประกอบกิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ……………………………………………………………………………..…
เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด แรงม้า พื้นที่ดาเนินการ……………….………….ตารางเมตร
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้าประเภท ……………………………..…………
บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………………………………..……….………………………..
( ) กิจการกรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกาจัดที่..………………………….………………………………………….
 เก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่.……………………………………………………
 เก็บ ขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่….…………………………………..………………………………….
 เก็บ ขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่……………………………….…………………………..
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) หนังสือจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)
3) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๔.1 หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบกิจการฯ (กรณีกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ)
๔.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีจาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
๔.๓ รายงานการจัดทาสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายกาหนดต้องจัดทาฯ)
๔.๔ ..………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔.๕ …..……………………………………………………………………………………………………………………………..
๔.๖ …..……………………………………………………………………………………………………………………………..
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แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ขอรับใบอนุญาต
(……………………………..………….)
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
( ) เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน
( ) เอกสารไม่ครบ และได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
๑) …………………………………………………………………………………………………………..…………………..
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………….เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(…………..…………………………….)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑) …………………………………………………………………………………………………………..…………………..
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………………….…………..
(ลงชื่อ)…………………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(………………………………………….)
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)………………………..……………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(………………………………………………..)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
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ตล.2
ใบรับแจ้งการจัดตั้งตลาด
ที่……………/…………………..

ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
วันที่…………เดือน………………………พ.ศ……………..

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..………..ตาแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้รับแจ้งจาก…………………………………………………………………………………………………อยู่บ้านเลขที่…………………..
ตาบล……………………………………..อาเภอ…………………………………..จังหวัด……………………………………..เพื่อขอรับ
 ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตลาดประเภท…………………………………………………….…………………………..แล้ ว
เมื่อวันที่……………เดือน…………………….พ.ศ…………………ชื่อสถานประกอบการ “………..……………………………..”
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่…………………..หมู่ที่……………ตาบลกาโลน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ลงชื่อ)………………………..……………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(………………………………………………..)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

หมายเหตุ ๑. กรณีคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับคาขอ
๒. จัดทา ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ
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แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เขียนที่...............................................................
วันที่...............เดือน...............................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................อายุ................ปี
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.....................ถนน................................
ตาบล....................................อาเภอ..............................จังหวัด..........................โทรศัพท์................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่......................ตามใบอนุญาต เล่มที่...........เลขที่
.............../...................ออกให้เมื่อวันที่..................เดือน...............................พ.ศ................. ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาโลน พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัว........................................................(บัตรประจาตัว/บัตรข้าราชการ)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบอนุญาตเดิม
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
5. ......................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอรับใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม่ตอใบอนุญาต เพราะ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตาแหนง..................................................
วันที่.....................................................
คาสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(........................................................)
ตาแหนง...................................................
วันที่............................................................
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ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เล่มที่...........เลขที่…………/………………..
อนุญาตให้
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

สัญชาติ
หมู่ที่
ซอย..............................ถนน...................................ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์…………………………………………

.
.

ข้อ 1) ประกอบกิจการตลาดประเภทที่
โดยใช้ชื่อตลาดว่า
.
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล
.
อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
.
มีพื้นที่ประกอบการ
ตารางเมตร มีจานวนแผงในตลาด
แผง ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
บาท (…………………………………..) ใบเสร็จรับเงิน เลขที่…………………………………………….
ลงวันที่..................เดือน
พ.ศ.
.
ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2551)
หรือข้อกาหนดท้องถิ่น (เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อบต./ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี)
ข้อ 3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
3.1
3.๒
3.๓
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง วันที่...................เดือน..................................พ.ศ....................
ออกให้ ณ วันที่................เดือน..........................พ.ศ…..............
(ลงชื่อ).................................................................
(………………………….…………………………….)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

.
.
.

