
 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
เรื่อง  ตลาด   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยว่าด้วยตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยโดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยและนายอําเภอภูเวียง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  เรื่อง  ตลาด  
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด 

“สินค้า”  หมายความว่า  ส่ิงของที่ซ้ือขายกัน 
“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ได้แก่ 
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(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  
แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
แล้วแต่กรณี 

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  
สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอ่ืน ๆ  ที่มีสภาพ
เป็นของสด 

“อาหารสัตว์ชําแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการชําแหละ  ณ  แผงจําหน่าย
อาหารซ่ึงจําเป็นต้องใช้น้ําชําระล้างอยู่เสมอ  เช่น  ปลา  กุ้ง  ไก่  สัตว์อ่ืน ๆ  เป็นต้น 

“อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ทําให้แห้ง  หรือหมักดอง  หรือในรูปอ่ืน ๆ  
รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 

“อาหารปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  ที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 

“แผงจําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง  ประกอบอาหารจนสําเร็จ 
ที่ผู้บริโภคสามารถซ้ือบริโภคได้  โดยจะมีการล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 

“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทําความสะอาดตัวอาคาร  แผงขายของ 
ในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  รางระบายน้ํา  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  และบริเวณต่าง ๆ  รอบตัวอาคารตลาด
ให้สะอาดปราศจากส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละออง  คราบสกปรกและอ่ืน ๆ  รวมทั้งให้มีการ 
ฆ่าเชื้อโรค  และกําจัดสัตว์พาหะนําโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสีย 
ของตลาด 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 
ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
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ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ 
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่  แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วย  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้ 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของตลาด 

 

 

ข้อ ๗ ในข้อบัญญัตินี้  ให้จัดตลาดออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างและดําเนินกิจการเป็นประจําหรืออย่างน้อย

สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง   
(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างและดําเนินกิจการเป็นประจําหรืออย่างน้อย

สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง   
ข้อ ๘ ที่ตั้งของตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  

ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เว้นแต่จะมี
วิธีการป้องกันซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ส่วนที่  ๑ 
ตลาดประเภทที่  ๑ 

 

 

ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานที่
และสิ่งปลูกสร้าง  คือ  อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ   
ที่พักรวมมูลฝอย  และที่จอดรถตามที่กําหนดในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๐ ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง   

(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร  ม่ันคง  แข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่ายและไม่มีน้ําขัง 
(๕) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  ผนังทําด้วยวัสดุถาวร  

หรือเป็นตาข่ายลวด  แข็งแรง  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร   
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(๖) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม 
(๗) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์  ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้แสง 

หรือวัสดุอ่ืนที่ทําให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
(๘) แผงขายสินค้าทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ทําความสะอาดง่าย  มีพื้นที่แผง

ไม่น้อยกว่า  ๒  ตารางเมตร  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และมีทางเข้าแผงของผู้ขายของ
กว้างไม่น้อยกว่า  ๗๐  เซนติเมตร  มีที่นั่งสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม  แยกต่างหาก
จากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 

(๙) จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  
โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุดต่อทุก ๆ  ๓๐  แผง  โดยเศษของ  ๓๐  แผง 
ถ้าเกิน  ๑๕  แผงให้ถือเป็น  ๓๐  แผง  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ําไม่น้อยกว่า  ๓  ก๊อก  แต่สําหรับ
แผงขายอาหารสัตว์ชําแหละ  หรือแผงจําหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้ําประจําแผง  และมีการวางท่อ   
ในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเป้ือนจากน้ําโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ  และต้องจัดให้มี
ที่เก็บสํารองน้ําให้มีปริมาณเพียงพออย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  
เศษของ  ๑๐๐  แผงถ้าเกิน  ๕๐  แผงให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง  และสะดวกต่อการใช้ 

(๑๐) มีทางระบายน้ําทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  โดยทางระบายน้ําภายในตลาดต้องเป็นแบบเปิด  
ส่วนทางระบายน้ํารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยูและมีฝาปิดที่สามารถเปิดทําความสะอาดได้ง่าย   
มีความลาดเอียงระบายน้ําได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําทิ้ง
ต้องได้มาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่จะไดจั้ดส่งน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นโดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   

(๑๑) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารติดตั้งไว้ใน
บริเวณที่มองเห็นได้ง่าย  และสะดวกต่อการใช้งาน 

ข้อ ๑๑ ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด   

ข้อ ๑๒ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซ่ึงจะต้องป้องกันสัตว์และแมลง

พาหะนําโรคได้  และไม่ปนเป้ือนแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ดินทุกขั้นตอน 
(๓) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทําความสะอาดง่าย  มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า  

๐.๙๐  ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง  และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร  มีประตูเปิดเข้าออก
โดยสะดวก  และมีผนังก้ันเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง 
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(๔) ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ําสุดของคานหรือเพดาน  หรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดาน  
ต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้องหรือมีพัดลม
ระบายอากาศ 

(๕) พื้นห้องส้วมต้องเรียบ  ไม่ล่ืน  มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑:๑๐๐  และไม่มีน้ําขัง   
มีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 

(๖) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ ถั ง เ ก็บกักซ่ึงต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่ า   
๑๐  เซนติเมตร  มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑:๑๐ 

(๗) มีท่อระบายก๊าซ  ณ  จุดฐานของโถส้วม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เซนติเมตร  
สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน 

(๘) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์ 
(๙) จัดให้มีกระดาษชําระ  หรือน้ําสําหรับชําระให้เพียงพอสําหรับห้องส้วมทุกห้อง  รวมทั้ง 

จัดให้มีการทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน 
(๑๐) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะ 
(๑๑) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม  และมีน้ําสําหรับชําระล้าง

ตลอดเวลาที่ใช้ 
ข้อ ๑๓ จํานวนส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร 
ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นที่พักที่มีลักษณะ 

เป็นภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิด 
และป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ตามความเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  และตั้งอยู่ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก 

ข้อ ๑๕ ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
ตลาดประเภทที่  ๒ 

 

 

ข้อ ๑๖ ตลาดประเภทที่  ๒  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  และให้มีบริเวณที่จัดไว้สําหรับ
ผู้ขายของ  ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ  และที่พักรวมมูลฝอย  ตามที่กําหนดในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๗ บริเวณที่จัดไว้สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นตอ้งเรียบ  แข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  และไม่มีน้ําขัง 
(๒) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างที่ไม่ถาวร  เช่น  โครงเหล็ก  โครงผ้าใบ  

เป็นต้น  ต้องทําด้วยวัสดุที่ม่ันคงแข็งแรง 
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(๓) แผงขายสินค้าต้องทําด้วยวัสดุเรียบ  ทําความสะอาดง่าย  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  
เซนติเมตร  อาจเป็นแผงที่พับเก็บได้  และมีบริเวณสําหรับผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า  ๗๐  เซนติเมตร 

(๔) ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
(๕) จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างสําหรับอาหารสด   

อาหารสัตว์ชําแหละ  รวมทั้งแผงจําหน่ายอาหารด้วย 
(๖) จัดให้มีทางระบายน้ําเฉพาะจุดที่มีการล้างสําหรับบริเวณที่มีการจําหน่ายอาหารสด  

อาหารสัตว์ชําแหละ  และแผงจําหน่ายอาหารในตลาด  โดยทําเป็นแบบเปิดด้วยวัสดุถาวร  เรียบ   
มีความลาดเอียง  ระบายน้ําได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ําเสีย  ก่อนระบายน้ํา 
ออกสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้ต้องไม่ระบายน้ําสู่แหล่งน้ําสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  หากมีพื้นที่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  จะต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 

ข้อ ๑๘ ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑  (๒) - (๑๑)  และมีจํานวนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสม
นอกบริเวณซ่ึงเป็นที่ตั้งแผงขายสินค้า  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชน   
หรอืส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้  ต้องมีระยะห่างไม่เกิน  
๑๐๐  เมตร   

ข้อ ๑๙ ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 
มูลฝอยในแต่ละวัน  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

 

 

ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่  ไม่ปะปนกัน   
เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร  สําหรับกรณีที่เป็นอาหารสด
หรืออาหารเนื้อสัตว์ชําแหละซ่ึงอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ต้องมีการก้ันไม่ให้น้ํา 
หรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาดและต้องจัดให้มีท่อหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้น
ลงสู่ท่อระบายน้ํา 

ข้อ ๒๑ กําหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ของตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  พื้น  ผนัง  เพดาน  ห้องส้วม  

ที่ถ่ายปัสสาวะ  ก๊อกน้ําใช้  ระบบบําบัดน้ําเสีย  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม   
ท่อน้ําประปา  เป็นต้น  และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา   
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(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอย 
ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(๓) จัดให้มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน  และจัดให้มีการล้างตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

(๔) จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  บ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  
และระบบบําบัดน้ําเสีย  มิให้มีกล่ินเหม็น  และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย
บริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ  และบ่อ
ดักมูลฝอย  บ่อดักไขมันและบ่อพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียให้ใช้การได้ดี  รวมทั้งดูแลรักษาที่พัก
รวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ําสะอาดทุกครั้งเม่ือเสร็จส้ิน 
การดําเนินกิจการประจําวนั 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องไม่กระทําการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการอันอาจ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย   
(๒) ไม่สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรังหรือเป็นที่

เพาะพันธุ์สัตว์นําโรค 
(๓) ไม่ถ่าย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด  นอกจากในที่ซ่ึงจัดไว้สําหรับรองรับ 

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๔) ไม่ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๕) ไม่ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย 
(๖) ไม่กระทําการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

หมวด  ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

 

ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในการดําเนินการ 
ที่เก่ียวกับสุขลักษณะของตลาด  ดังต่อไปนี้   

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่ของสินค้า   
(๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน   
(๔) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 



 หน้า   ๓๙ 
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(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องจัดวางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้า 
หรือในขอบเขตที่จัดไว้ให้เท่านั้น  ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด  
และห้ามวางสินคา้ในลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  รวมทั้งเครื่องใช้ที่เก่ียวกับอาหารต้องสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร   

ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดตอ่  อันได้แก่  วัณโรค  

อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้สุกใส  ไข้หัด  โรคคางทูม  โรคเรื้อน  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ   
และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ   

(๒) ในระหว่างการขายของต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย   
(๓) มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
(๔) ได้รับการตรวจสขุภาพตามที่เจ้าพนักท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะในการ 

ใช้กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน  และการรักษา 
ความสะอาดของภาชนะ  น้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่จําหน่ายต้องสะอาด  ปลอดภัย   
(๒) อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
(๓) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหารซ่ึงมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ต้องจัดสถานที่

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๔) การจําหน่ายอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับและมีการ
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือน  และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขตามที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด   
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ข้อ ๓๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดข้ยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่อายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม 
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
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ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๙ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่ง
คําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทํา
การงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๔๐ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสงเปือย 

ข้อ ๔๔ ความในข้อ  ๑๐  (๑)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๐)  (๑๒)  และข้อ  ๑๑  มิให้ใช้บังคับ 
กับผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ทัศพร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2553 

…………………………… 
 

ลําดับท่ี รายการ คาใบอนุญาต(บาท/
ป) 

1. ตลาดประเภทที่  1   
ตลาดที่มีโครงสรางและดําเนนิกจิการเปนประจําหรือ 
อยางนอยสัปดาหละ  1  ครั้ง  

 
2,000 

 
2. ตลาดประเภทที่  2 

ตลาดที่ไมมีโครงสรางและดําเนนิกจิการเปนประจําหรือ 
อยางนอยสัปดาหละ  1  ครั้ง 

 
500 

 

 



    ส่วนท่ี  1 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

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

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต/ต่อใบอนุญาต 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 



    ส่วนท่ี  1 
แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

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

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบแทนใบอนญุาต 
มีความประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนุญาต  เน่ืองจาก.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................. ผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
            (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 


