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หลักการ 
 

                       ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
 

เหตผุล 
 
โดยที่การด าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 
สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อบัญญตัิองค์การบรหิารสว่นต าบลคลองน  าไหล 
เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2563 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง      
น  าไหลจัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563 ขึ น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล
และนายอ าเภอคลองลาน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 
2563” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล ตั งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี  
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 

เนื อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั งนี  ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เนื อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพเป็นของ

สด  
“อาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื อสัตว์หรือเนื อสัตว์ที่มีการ

ช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า  
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อมที่   

จะรับประทานได้ รวมทั งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย

จากเชื อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า 
ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหน่าย
สินค้าในตลาด พื น ผนัง เพดาน ทางระบายน  า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน  าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่น
ละอองและคราบสกปรก รวมทั งให้มีการฆ่าเชื อ  ทั งนี  สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน  าเสียของตลาด 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  และให้

มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี   



 

 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

   
 
ข้อ ๕ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี  

(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 
ส่วนที่ ๑ 

(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
หมวด 2 ส่วนที่ ๒ 

ข้อ ๖ ที่ตั งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย  
โรงเลี ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๗ ผู้ด าเนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตาม
ข้อบัญญัตินี  รวมทั งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
หมวด  ๒ 

สขุลักษณะในการด าเนนิกจิการตลาด 
   

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑ 

 
ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง

ส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่สะอาดถูกสุขอนามัย และที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย ที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี  

ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี  
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ 

เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
(๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการ

ระบายอากาศของตลาดนั น 
(๔) พื นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน  า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน  าขังและไม่ลื่น 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
(๖) เครื่องกั นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าไป

ในตลาด  
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์   
(๙ ) แผงจ าหน่ ายสิ นค้ าประเภทอาหารท าด้ วยวัสดุ ถาวร เรียบ  มี ความลาด เอียง และ  

ท าความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  



 

 

(๑๐) น  าประปาหรือน  าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  ทั งนี  ต้องวาง
ท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน  าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน  าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน  าไม่น้อยกว่า 1 ก๊อก กรณีที่
มีแผงจ าหน่ ายอาหารสดตั งแต่  ๓๐ แผง ขึ นไป ต้องจัดให้มีที่ ล้ างอาหารสด ๑ จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่ าย 
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

 (ข) มีก๊อกน  าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บส ารองน  าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสด
ตั งแต่ ๕๐ แผงขึ นไป ต้องจัดให้มีน  าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง 
เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 

(๑๑) ระบบบ าบัดน  าเสียหรือน  าทิ ง และทางระบายน  าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั งนี    
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(๑๒) การติดตั งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั งขึ นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพื นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนน
รอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 

ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื นที่เพียงพอส าหรับการ
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั งขึ นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพื นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่าย
สินค้าตามที่ก าหนดได ้

ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และตั งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้า
ไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั น  

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒ 

 
ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ

ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี  
ข้อ ๑๕ สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี  
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื น

เรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน  าขัง เช่น พื นคอนกรีต พื นที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ หรือ
พื นลาดด้วยยางแอสฟัลต ์



 

 

(๓) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความสูงจาก
พื นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(๔) น  าประปาหรือน  าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณ
แผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ  

(๕) ทางระบายน  าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้
สามารถระบายน  าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน  าออกสู่ท่อระบายน  าสาธารณะหรือแหล่งน  าสาธารณะ 
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน  าเสีย ก่อนระบายน  าออกสู่ท่อระบายน  าสาธารณะ
หรือแหล่งน  าสาธารณะก็ได้ 

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  

ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ     
เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง  ทั งนี  ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร และควรแยกห้องน  าชายและหญิงอย่างละ 1 ห้อง 

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี  ตามระยะเวลาและขั นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพ่ือสะดวกใน

การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ ๒๐ ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาด ตั งแต่เวลา 01.00  น. ถึงเวลา 23.00 น. 
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี  
(๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พื น ฝ้า

เพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน  าเสียหรือน  าทิ ง และทางระบายน  า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม 
ก๊อกน  า ท่อน  าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน ระบบบ าบัดน  าเสียหรือน  าทิ ง และทางระบายน  า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และแผง
จ าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง ในกรณีที่มี



 

 

การระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั งก็ได้ 

(๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง 
(๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน  าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่

พื นตลาด และจัดให้มีทางระบายน  าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน  าหลักของตลาด  
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั ง

กรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน  าเสีย และทางระบายน  า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และแผง
จ าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น  าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื อสัตว์ช าแหละลงสู่
พื นตลาด  

ข้อ ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ 
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดังต่อไปนี  

(๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั งฆ่าหรือช าแหละสัตว์

ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั น 
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ เกิด

มลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
(๕) ถ่ายเทหรือทิ งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่ อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือ 

สิ่งปฏิกูล 
(๖) ท าให้น  าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(๙) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ 

เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั ง

ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี  
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 



 

 

(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี  
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล  าแผงจ าหน่ายสินค้า

หรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ และ
แสงสว่าง ทั งนี  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูงจากพื น

ตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตาม

กฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั งนี  ต้องมีการรักษาความสะอาดและ
ป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี  
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ ที่
ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรด
อาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่ม
สุรา เป็นต้น 

ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น  าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี  

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส 

ในตู้เย็นหรือแช่น  าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิด

อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็น

สัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 



 

 

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและส้อม 
ตะเกียบ แก้วน  า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

ออกใบอนุญาตให้จัดตั งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด้วย 

ความในข้อนี มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั ง
ตลาดขึ นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่ง
ข้อบัญญัตินี และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข
เป็นหนังสือให้ผู้จัดตั งตลาดตามวรรคนี ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย ข้อบัญญัตินี  
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี   

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ(ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล(กรณีท่ีส่งไปก าจัดที่อ่ืน)  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย(กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ค ว าม ถู ก ต้ อ งข อ งค า ข อ แ ล ะค ว าม ค รบ ถ้ ว น ข อ ง เอ ก ส ารห ลั ก ฐ าน ทั น ที ก รณี ไม่ ถู ก ต้ อ ง  ค รบ ถ้ ว น  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั น  
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั นด้วย  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน 
ข้อบัญญัตินี  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั งครั งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั น แล้วแต่กรณี ทั งนี  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั ง 

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  



 

 

ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหลเท่านั น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย           
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รั บใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ         
และเงื่อนไขดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั งแต่สองครั งขึ นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๗ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด  ๔ 

ค่าธรรมเนยีมและคา่ปรับ 
   

 
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ นอายุส าหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้



 

 

ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั นกอ่นถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน  

ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี  ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด  ๕ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้
ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 9  มีนาคม  2563 

 
 
 
                                                      (นายเอกชัย  เมืองโคตร) 
                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล             
                                                    
       เห็นชอบ   

                              
 
       

                  (นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์) 
                      นายอ าเภอคลองลาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคา่ธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต 
ข้อบัญญตัิองค์การบรหิารสว่นต าบลคลองน  าไหล 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563 
   

 
ล าดับ รายการ อัตราคา่ธรรมเนยีม 

(บาท/ป)ี 
หมายเหต ุ

1 ใบอนุญาตจัดตั งตลาด ประเภท 1 2,500 บาท ให้ช าระในวันรับ
ใบอนุญาต 

2 ใบอนุญาตจัดตั งตลาด ประเภท 2 2,000 บาท ให้ช าระในวันรับ
ใบอนุญาต 

3 ใบแทนใบอนุญาตตลาด ประเภท 1 และ
ประเภท 2 

1,000 บาท ให้ช าระในวันรับ
ใบอนุญาต 

4 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั งตลาด ประเภท 1 2,000 บาท ให้ช าระในวันรับ
ใบอนุญาต/ก่อนวันที่
ใบอนุญาตเดิม
หมดอายุ 

5 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั งตลาด ประเภท 2 1,500 บาท  ให้ช าระในวันรับ
ใบอนุญาต/ก่อนวันที่
ใบอนุญาตเดิม
หมดอายุ 

 
 
 
 


