
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา     
เรื่อง   ตลาด   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา  วาดวยการตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงคลาและนายอําเภอบุงคลา  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงคลาตั้งแตวันถัดจากประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงคลาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา 

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  หรือผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง 

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

    “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธใีด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ    

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตวท่ีมีการชําแหละ   

ณ  แผงจําหนายอาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ  เชน  ปลา  กุง  ไก  สัตวอื่น ๆ  เปนตน 

  “อาหารแปรรูป”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จ 

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

  “แผงจําหนายอาหาร”  หมายความวา  แผงหรือสถานที่ท่ีมีการปรุง  ประกอบอาหาร 

จนสําเร็จที่ผูบริโภคสามารถซือ้บริโภคได  โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย 

  “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร   

แผงขายของในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  รางระบายน้ํา  หองน้ํา  หองสวม  และบริเวณตาง ๆ  รอบตัว 

อาคารตลาดใหสะอาดปราศจากส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย  ฝุนละออง  คราบสกปรกและอื่น ๆ   

รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค  และกําจัดสัตวพาหะนําโรค  ท้ังนี้  สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบ 

บําบัดน้ําเสียของตลาด 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรอืซากสัตว  รวมถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ความในขอนี้มิใชบังคับแกกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐ 

ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาต 

ตามบทบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดวยและใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของตลาด 

ขอ ๗ ตลาด  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดท่ีมีการประกอบกิจการมากกวา  ๒  วันตอสัปดาห 

  (๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดท่ีมีการประกอบกิจการไมเกิน  ๒  วันตอสัปดาห 

ขอ ๘ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษของเสีย   

โรงเล้ียงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดมูลฝอยอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพเวนแตจะมีวิธีการปองกัน 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

 

สวนที ่ ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 

ขอ  ๙  ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยมีสวนประกอบของสถานท่ี 

และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  สวมและที่ถายปสสาวะ   

ที่พักรวมมูลฝอยและที่จอดรถตามที่กําหนดในสวนนี้ 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ขอ ๑๐ ตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองจัดใหมีอาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  และเปนไป 

ตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาด 

กวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  แข็งแรง 

  (๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 

  (๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง 

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารและประตมูีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร  ผนังทําดวย 

วัสดุถาวร  หรือเปนตาขายลวดแข็งแรงสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

  (๖)  มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม 

  (๗)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๑๐๐  ลักซ  ท้ังนี้  ตองไมใชแสง 

หรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ 

  (๘)  แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ทําความสะอาดงาย   

มีพ้ืนท่ีแผงไมนอยกวา  ๒  ตารางเมตร  สูงจากพ้ืนที่ไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และมีทางเขาแผง 

ของผูขายของกวางไมนอยกวา  ๗๐  เซนติเมตร  มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม 

แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก 

  (๙)  จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา 

หรือลางมือ  โดยตองจัดใหมีที่ลางสินคาอาหารสดอยางนอย  ๑  จุดตอทุก ๆ  ๓๐  แผง  โดยเศษของ   

๓๐  แผงถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา  ๓  กอก   

แตสําหรับแผงขายอาหารสัตวชําแหละ  หรือแผงจําหนายอาหารตองมีกอกน้ําประจําแผงและมีการวางทอ   

ในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ  และตองจัดใหมี 

ที่เก็บสํารองใหมีปริมาณเพียงพออยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง   

เศษของ  ๑๐๐  แผงถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผงและสะดวกตอการใช 

้หนา   ๑๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



  (๑๐)  มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  โดยทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด   

สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีฝาปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย   

มีความลาดเอียง  ระบายน้ําไดสะดวก  มีบอดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําทิ้ง 

ตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแตละไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ 

บําบัดนําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

  (๑๑)  ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ติดตั้งไวในบริเวณที่มองเห็นไดงาย  และสะดวกตอการใชงาน 

ขอ ๑๑ ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ขอ ๑๒ สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)   ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตองแยก 

เปนสัดสวนเฉพาะ 

  (๒)   มีระบบการขับเคล่ือนอุจจาระและปสสาวะลงสูท่ีเก็บกักซึ่งจะตองปองกันสัตว 

และแมลงพาหะน้ําโรคได  และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน 

  (๓)   หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย  มีขนาดเนื้อที่ 

ภายในไมนอยกวา  ๐.๙๐  ตารางเมตรตอหนึ่งท่ีนั่ง  และมีความกวางภายในไมนอยกวา  ๐.๙๐  เมตร   

มีประตูเปดเขาออกโดยสะดวก  และมีผนังกั้นเพ่ือมิใหประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 

  (๔)  ระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงจุดต่ําสุดของคานหรือเพดาน  หรือส่ิงอื่นที่ติดกับคาน 

หรือเพดานตองไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนท่ีหอง 

หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

  (๕)  พ้ืนหองสวมตองเรยีบ  ไมล่ืน  มีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑ : ๑๐๐  และไมมีน้ําขัง   

มีจุดระบายน้ําทิ้งอยูในตําแหนงต่ําสุดของพ้ืนหอง 

  (๖)  มีทอระบายอุจาระลงสูถังเก็บกักซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา   

๑๐  เซนติเมตร  มีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑ : ๑๐   

้หนา   ๑๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



  (๗)  มีทอระบายกาซ  ณ  จุดฐานของโถสวม  ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา   

๒.๕๐  เซนติเมตร  สูงเหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกล่ินเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 

  (๘)  ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา  ๑๐๐  ลักซ 

  (๙)  จัดใหมีกระดาษชําระ  หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง 

รวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเปนประจําทุกวัน 

  (๑๐)  หองสวมหญิงตองมีภาชนะรองรับและวัสดุหอผาอนามัยโดยเฉพาะ 

  (๑๑)  ที่ถายปสสาวะชายตองเปนวัสดุเคลือบหรือโลหะไมเปนสนิม  และมีน้ําสําหรับ 

ชําระลางตลอดเวลาที่ใช 

ขอ ๑๓ จํานวนสวม  ท่ีถายปสสาวะ  และอางลางมือ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ  ๑๔  ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนส่ิงปลูกสรางถาวร  หรือเปนท่ีพักท่ีมีลักษณะ 

เปนภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวันมีการปกปด 

และปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยไดที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

เห็นชอบตามความเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  และตั้งอยูภายนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนที่ท่ีรถเขาออก 

ไดสะดวก 

ขอ  ๑๕  ที่จอดรถตองจัดใหมีตามเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 

สวนที ่ ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 

ขอ  ๑๖  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม  และใหมีบริเวณท่ีจัดไวสําหรับ 

ผูขายของ  หองสวม  ท่ีถายปสสาวะและอางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมมูลฝอยหรือที่รองรับมูลฝอย   

ตามท่ีกําหนดในสวนนี้ 

ขอ ๑๗ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  พ้ืนตองเรียบ  แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  และไมมีน้ําขัง 

  (๒)  กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสรางที่ไมถาวร  เชน  โครงเหล็ก   

โครงผาใบ  เต็นท  รม  หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



  (๓)  แผงขายสินคาตองทําดวยวัสดุเรียบ  ทําความสะอาดงาย  สูงจากพ้ืนที่ไมนอยกวา  

๖๐  เซนติเมตร  อาจเปนแผงที่พับเก็บได  และมีบริเวณสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา  ๗๐  เซนติเมตร 

  (๔)  ทางเดินในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๕)  จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีท่ีลางสําหรับอาหารสด  

อาหารสัตวชําแหละ  รวมทั้งแผงจําหนายอาหารดวย 

  (๖)  จัดใหมีทางระบายน้ําเฉพาะจุดที่มีการลางสําหรับบริเวณที่มีการจําหนายอาหารสด   

อาหารสัตวชําแหละ  และแผงจําหนายอาหารในตลาด  โดยทําเปนแบบเปดดวยวัสดุถาวร  เรียบ   

มีความลาดเอียง  ระบายน้ําไดสะดวก  มีบอดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสียกอนระบายน้ํา 

ออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้  ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิดความเดือดรอน 

รําคาญแกประชาชนขางเคียง  หากมีพ้ืนที่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  จะตองมีระบบบําบัดน้ําเสียดวย 

ขอ  ๑๘  สวม  ที่ถายปสสาวะ  และอางลางมือ  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

ตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ (๒) - (๑๑)  และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๓  และตั้งอยูในท่ีเหมาะสม 

นอกบริเวณซึ่งเปนที่ตั้งแผงขายสินคา  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนท่ี  สวมสาธารณะ  สวมเอกชน  หรือสวม 

ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชไดอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้  มีระยะหางไมเกิน  ๑๐๐  เมตร 

ขอ  ๑๙  ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะท่ีเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย

ในแตละวันตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

หมวด  ๓ 

การดําเนนิกิจการตลาด 

ขอ  ๒๐  การจัดวางสินคาแตละประเภทในตลาดตองจัดใหเปนหมวดหมูไมปะปนกัน 

เพ่ือสะดวกในการดแูลรกัษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร  สําหรับกรณีท่ีเปนอาหารสด 

หรืออาหารเนื้อสัตวชําแหละ  ซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ตองมีการกั้นไมใหน้ํา 

หรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพ้ืนที่ตลาดและตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้น 

ลงสูทอระบายน้ํา 

ขอ  ๒๑  กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

้หนา   ๑๕๒
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ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา 

ความสะอาด  เรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ไดแก  ตัวอาคาร  พ้ืน  พนังเพดาน   

หองสวม  ที่ถายปสสาวะ  กอกน้ําใช  ระบบบําบัดน้ําเสีย  อุปกรณตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ   

พัดลม  ทอน้ําประปา  เปนตน  และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

  (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา  และดูแลรักษาท่ีพักรวม 

มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๓)  จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  และจัดใหมีการลางตลาด 

ตามหลักสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

  (๔)  จัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองสวม  ท่ีถายปสสาวะ  บอดักมูลฝอย   

บอดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  มิใหมีกล่ินเหม็น  และตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอย 

บริเวณตลาดเปนประจํา  และดูแลรักษาความสะอาดหองสวม  ท่ีถายปสสาวะและอางลางมือ  และบอดักมูลฝอย   

บอดักไขมันและบอพักน้ําเสียหรือระบบบบัดน้ําเสียใหใชการไดดีรวมท้ังดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอย   

ใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอและจัดใหมีการลางตลาดดวยน้าํสะอาดทุกครัง้เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจการประจําวัน 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตองไมกระทําการและดูแลมิใหผูใดกระทําการ 

อันอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ไมนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

  (๒) ไมสะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดไวในตลาดจนกอใหเกิดความสกปรก   

รกรุงรังหรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค 

  (๓)  ไมถาย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากในท่ีซึ่งจัดไวสําหรับ 

รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๔)  ไมทําใหน้ําใชในตลาดเกดิความสกปรกจนเปนเหตใุหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

  (๕)  ไมใชตลาดเปนที่พักอาศัย 

  (๖)  ไมกระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

้หนา   ๑๕๓
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หมวด  ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานสาธารณสุข  และเจาพนักงานทองถิ่น  ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด 

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒)  การจัดหมวดหมูของสินคา 

  (๓)  การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

  (๔)  การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

  (๕)  การลางตลาด 

  (๖)  การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองจัดวางสินคาบนแผงจําหนายสินคา 

หรือในขอบเขตที่จัดไวใหเทานั้น  หามตอเติมแผงจําหนายอาหารสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด   

และหามวางสินคาในลักษณะหรือมีความสูงจากพ้ืนตลาดจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารตองสูงจาก 

พ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ   

อันไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขไทฟอยด  โรคบิด  ไขสุกใส  ไขหัด  โรคคางทูม  โรคเรื้อน   

โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

  (๒)  ในระหวางการขายของตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 

  (๓)  มีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามที่เจาพนกังานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๔)  ไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะในการใช 

กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น  และการรักษาความสะอาด 

ของภาชนะน้ําใชและของใชตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ลักษณะและประเภทของสินคาที่จําหนายตองสะอาด  ปลอดภัย 

  (๒)  อาหารสดที่อาจเกิดการเนาเสียไดงายตองจัดเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

  (๓) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหารซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   

ตองจัดสถานท่ีและตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะดานสุขาภิบาลอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  การจําหนายอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการหยิบจับ 

และมีการปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอนและรักษาเครื่องมืออุปกรณใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงคลาประกาศกําหนด   

ขอ ๓๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๒  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบุงคลาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  โดยอนุโลม 

ขอ  ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบญัญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด   

ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๓๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบุงคลา 

ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
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ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูไดรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบุงคลา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๔๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๔๓  ความในขอ  ๑๐ (๑)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๐)  และขอ  ๑๑  มิใหใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ขึ้นกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ชนะ  พรหมอารักษ 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบุงคลา 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 

 

   

          คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    ฉบับละ           2,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ตล. 1 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

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

  

 ขาพเจา..........................................................อายุ...........................ป  สัญชาติ....................................... 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................ 
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด............................................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  ) ตลาดประเภทท่ี 1  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................................................ตารางเมตร 
 (  ) ตลาดประเภทท่ี 2  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................................................ตารางเมตร 
 ต้ังอยู  ณ  เลขท่ี......................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย......................ถนน.................................... 
แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด................................................ 
ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน)...............  พรอมคําขอนี้   ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้ คือ 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ 
2. สําเนาทะเบียนบาน 

 3.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
  3.1………………………………………………………………………………………………………......……. 
  3.2………………………………………………………………………………………………......……………. 
 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

     (ลงชื่อ)…………………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต 
            (………………………………………..) 

คําขอเลขท่ี.............../........... 



 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

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

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ

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

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

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

 

 

      (ลงชื่อ) …………………………………เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

      ตําแหนง................................................. 

        วันท่ี........../......................./......... 

 

 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

       (    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 

       (    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  เพราะ......................................................................................... 

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

 

 

 

                 (ลงชื่อ) …………………………………เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

      ตําแหนง................................................. 

        วันท่ี........../......................./......... 

                                       

 



 

 

แบบ ตล. 2 

  

  

 

 

         

                                            

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 

เลมท่ี .........../เลขท่ี..................../................... 
 

 อนุญาตให  นาย/นาง/นางสาว.............................................อายุ................ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย....................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................................. 
 ขอ 1 ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี........................โดยใชชื่อตลาดวา................................................ 
ตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........ตําบล...............................อําเภอ.................................จงัหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท...........................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................................ตารางเมตร 
มีจํานวนแผงในตลาด..................................แผง 
 ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ................................. บาท (.....................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี ..................   เลขท่ี ............................... ลงวันท่ี ................................................ 
 ขอ 2 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ตอไปนี้ 
  2.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2561 
  2.2 ......................................................................................................................................... 
  2.3 ......................................................................................................................................... 
  2.4 ......................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้  ใหใชไดถึงวันท่ี   .......................  เดือน .............................  พ.ศ. ................ 
  ออกให  ณ  วันท่ี ....................... เดือน .................... พ.ศ. ........................... 
 
      (ลงชื่อ) …………………………..……………… 
       (…………………..…………………..) 
      ตําแหนง ............................................... 
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
   ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

             
(มีตอดานหลัง)  



 

 

 (ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ 

ใบอนุญาต 
 

ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

  
 

   

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

แบบ ตล. 3 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

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

  

 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว................................................อายุ..................ป  สัญชาติ........................... 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................ 
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.................... 

ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี..................ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)………………………. 
โดยใชชื่อตลาดวา ............................................................  ตัง้อยูเลขท่ี .............................  หมูท่ี........................ 
ตําบล.............................อําเภอ........................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท...................... 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ .............................................. ตารางเมตร  มีจํานวนแผงตลาด............แผง 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้  คือ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ 
2) สําเนาทะเบียนบาน 
3) ใบอนุญาตฉบับเดิม 
4) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

4.1)…………………………………………………………………………………………….....…………………… 
4.2)…………………………………………………………………………………………………………......…….. 

 5) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 6) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
      
       (ลงชื่อ)………………………………ผูขอตอใบอนุญาต 
       (……………………………..…………..) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นควรตอใบอนุญาต 
 (   ) เห็นควรไมตอใบอนุญาต  เพราะ........................ 
..................................................................................... 
 
(ลงชื่อ) …………………………….…เจาพนักงานสาธารณสุข 
        (………………………………) 
ตําแหนง ........................................  วันท่ี....../.........../....... 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(  ) ใหตออนุญาตประกอบกิจการได 
(  ) ไมใหตอใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 
เพราะ.......................................................................... 
 
(ลงชื่อ) ……………………………….… 
        (………………….………………) 
ตําแหนง ......................................  วันท่ี....../.........../....... 
 

คําขอเลขท่ี.............../........... 



 

 

แบบ ตล. 4 

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

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

  

 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว................................................อายุ..................ป  สัญชาติ........................... 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................ 
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.................... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี.................ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)…………….. 
(1) ขาพเจาไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ..........โดยใชชื่อตลาดวา...........................................  

ตั้งอยูเลขท่ี .................  หมูท่ี...................... ตําบล.............................อําเภอ........................จังหวัด....................

หมายเลขโทรศัพท......................มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................................................... ตารางเมตร  
มีจํานวนแผงในตลาด............แผง  ตามใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ..............เลมท่ี.......... เลขท่ี ......./....... 
ออกใหเม่ือวันท่ี ..............  เดอืน......................... พ.ศ. ..................... 

(2) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี ..................  เดือน .......................  พ.ศ. ........ 
 (3) ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ........................................... 
  (  ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (  ) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

      
           (ลงชื่อ)……………..……………………  ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
              (……………………………..…………..) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

 (   ) เห็นควรออกใบแทนใบอนุญาต 
 (   ) เห็นควรไมออกใบแทนใบอนุญาต 

เพราะ.............................................................................. 
 
(ลงชื่อ) …………………………….…เจาพนักงานสาธารณสุข 

        (………………………………) 
ตําแหนง ........................................  วันท่ี....../.........../....... 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(  ) อนุญาตใหออกใบแทนใบอนุญาต 
(  ) ไมอนุญาตใหออกใบแทนใบอนุญาต 

 
เพราะ.......................................................................... 
 

(ลงชื่อ) …………………………….… 
        (………………………………) 
ตําแหนง ......................................  วันท่ี....../.........../....... 

 

คําขอเลขท่ี.............../........... 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

แบบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

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

  

 อนุญาตให นาย/นาง/นางสาว................................................อายุ..................ป  สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................
หมายเลขโทรศัพท............................................................. 

ขอ 1  ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี  ...............  โดยใชชื่อตลาดวา ............................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี .................  หมูท่ี...................... ตําบล.............................อําเภอ........................จังหวัด....................
หมายเลขโทรศัพท......................มีพ้ืนท่ีประกอบ ......................................................................... ตารางเมตร  
มีจํานวนแผงในตลาด................แผง   

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ..................................  บาท  (……………………………………………..)
ตามใบเสร็จรับเงิน   เลมท่ี  .......... เลขท่ี ..............  ลงวันท่ี ............................................................................... 

ขอ 2 ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ตอไปนี้ 
  ๒.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา  เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 
  ๒.๒  ...................................................................................................................................... 
  ๒.๓  ....................................................................................................................................... 
  ๒.๔  ....................................................................................................................................... 
ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  ใหใชไดถึงวันท่ี ............................. เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 ออกให ณ วันท่ี ...........................  เดือน.................................... พ.ศ. ......................... 

     
     
        (ลงชื่อ).................................................. 
             (.....................................................) 
   ตําแหนง.......................................................... 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ 
     กิจการตลาดเวลาท่ีประกอบการ 

 (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนสิ้นอายุ 
 

เลมท่ี.............../เลขท่ี.........../.......... 

แบบ ตล. 5 

 


