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ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
--------------------------      

 
หลักการ 

  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พุทธศักราช   ๒๕๓๕  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พุทธศักราช  
๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  ๕  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 
 

เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยใน
การประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดต้ังตลาด  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พุทธศักราช  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕ มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พุทธศักราช  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  ๕  
พุทธศักราช  ๒๕๔๖  มาตรา  ๗๑  จึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง  ตลาด  พุทธศักราช  
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
---------------------------      

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเพชรเรื่อง  ตลาด  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันและนายอําเภอท่าศาลา  จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเพชรเรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  
๒๕๖๐ 
  ข้อ  ๒.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเพชรต้ังแต่วันท่ีได้ประกาศ

โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเพชร เป็นต้นไป 
   

หมวดท่ี  ๑ 
เรื่องท่ัวไป 

  ข้อ  ๓.  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานท่ีซ่ึงปกติจัดให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมชุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  
ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วของเสียง่าย  ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้า
ประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้า
ดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือผู้ซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเพชร 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่าเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   ให้มีอํานาจหน้าท่ีตรวจตราดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการด้านสาธารณสุขตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่าผู้ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดท่ี  ๒ 
เรื่อง  การจัดต้ังตลาด 

  ข้อ  ๔.  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ีได้
จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหน้าท่ีแต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย  และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจ
กําหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
  ข้อ  ๕.  สถานท่ีท่ีต้ังเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้นต้องจัดให้ได้สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องต้ังอยู่ในท่ีซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าไม่น่าจะเป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพและให้อยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่ง
โสโครก  ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซ่ึง          
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  (๒)  ถ้าการปลูกสร้างเป็นอาคารต้องทําด้วยวัตถุถาวรม่ันคงแข็งแรง 
  (๓)  บริเวณพ้ืนต้องทําด้วยวัตถุถาวรม่ันคงแข็งแรงทําความสะอาดง่ายและไม่มีน้ําขังอยู่ได้ 
  (๔)  ต้องมีทางระบายน้ําทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่ายเพ่ือรับน้ําให้ไหล่ไปสู่ทางระบายน้ํา
สาธารณะได้สะดวกและต้องมีทางกําจัดน้ําโสโครกตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (๕)  ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (๖)  ท่ีวางขายของต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ก.  ต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร  และมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๒  ตารางเมตร  สูงไม่น้อย
กว่า  ๖๐  ซ.ม.  ทําด้วยวัตถุถาวรทึบถูกสุขลักษณะแยกเป็นหมวดหมู่เหมาะสมตามประเภทสินค้าและกําหนด
หมายเลขประจําแต่ละท่ีไว้เห็นชัดเจน 
   ข.  ต้องจัดท่ีนั่งสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะเหมาะสมแยกต่างหากจากท่ีวางของขายและ
สะดวกต่อการเข้าออก 
   ค.  หากจะสร้างท่ีวางของขายซ่ึงมีลักษณะพิเศษต่างหากจากท่ีกล่าวแล้วข้างต้นจะต้อง
สร้างให้ถูกสุขลักษณะทําความสะอาดได้ง่ายตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (๗)  ทางเดินตลาดมีลักษณะดังนี้ 
   ก.  ทางเข้าออกของตลาดต้องมีอย่างน้อยหนึ่งทาง  กว้างไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  ในกรณี
ทางเข้าออกลอดใต้อาคารอ่ืนจะต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  เว้นแต่ตลาดท่ีจัดต้ังมาก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ทางเข้าออกของตลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  กรณีทางเข้าออกใต้อาคารอ่ืนจะต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๓  
เมตร  โดยไม่มีการต้ังวางสิ่งของต่าง ๆ  ให้เป็นท่ีกีดขวางทางเข้าออก 
   ข.  ทางเดินสําหรับผู้ซ้ือของภายในอาคารตลาดต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๕  เมตร 
  (๘)  ต้องทํารั้วหรือประตูก้ันหรือสิ่งป้องกันไว้เพ่ือมิให้คนและสัตว์เข้าไปพลุกพล่าน 
  (๙)  ต้องจัดให้มีส้วม  เครื่องสุขภัณฑ์   เครื่องใช้  จํานวน  และสถานท่ีต้ังตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 



  (๑๐)  ต้องจัดให้มีท่ีสําหรับล้างสินค้าพร้อมติดต้ังท่อน้ําประปา  และท่อระบายน้ําท้ิงให้เพียงพอ
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (๑๑)  ต้องปฏิบัติการอ่ืนอันเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ข้อ  ๖.  ในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีต้ังเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้นมีลักษณะพิเศษได้ 
สุขลักษณะ  มีการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศ  และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้ว  
สถานท่ีท่ีต้ังและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้นอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๖(๖)  ก็ได้ 
  ข้อ  ๗.  ผู้ต้ังตลาดต้องจัดให้มีเครื่องอุปกรณ์และสิ่งอ่ืน ๆ  อันจําเป็นสําหรับสุขลักษณะของตลาด
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะให้มีขนาดจํานวนเพียงพอและต้ังอยู่ในสถานท่ีท่ี
เหมาะสมตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
  (๒)  น้ําสะอาดพร้อมท้ังท่ีเก็บสํารองน้ําให้มีปริมาณเพียงพอและสะดวกในการล้างมือล้างสินค้าและ
ล้างตลาด 
  (๓)  จัดให้มีอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างน้อยสี่จุด  หรือมากกว่านั้นตามแต่เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะ
เห็นสมควร 
  (๔)  ติดต้ังอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
  (๕)  เครื่องอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็นสําหรับสุขลักษณะของตลาดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  ข้อ  ๘.  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดูแลควบคุมให้ผู้เข้าขายของในสถานท่ีต้ังตลาดปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กําหนดไว้ตามข้อ  ๖(๖) 
  ข้อ  ๙.  ผู้รับใบอนุญาตต้องรักษาตลาดตลอดจนของใช้ท้ังมวลให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อย
ดังต่อไปนี้ 
 
  (๑)  ต้องรักษาส้วมให้ได้ถูกลักษณะเสมอ 
  (๒)  ต้องจัดให้มีคนงานทําความสะอาดจํานวนเพียงพอ  และต้องทําความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๓)  ต้องจัดการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตลาดตามข้อบัญญัติของท้องถ่ิน  หรือคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (๔)  ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในตลาดเวลากลางคืน 
  (๕)  ดูแลมิให้บุคคลใด  นอกจากผู้มีหน้าท่ีเฝ้าตลาดใช้ตลาดเป็นท่ีหลับนอน 
  (๖)  ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย  ปลอดภัยจากสัตว์นําโรคต่าง ๆ  และสะดวกแก่การทําความ
สะอาดระหว่างเวลาเปิดตลาด 
  (๗)  ปฏิบัติการอ่ืน ๆ  ตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือคําสั่งของ
เจ้าพนักท้องถ่ิน 
  ข้อ  ๑๐.  ห้ามมิให้ผู้ใดวางสิ่งของกีดขวางในตลาดตามทางเข้าสู่ตลาด  ทางเดินรอบตลาดและห้าม
มิให้ผู้ใดก่อเหตุรําคาญในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  (๑)  นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  แต่ไม่ห้ามถึงสัตว์ท่ีนําไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพ่ือขายเป็นอาหาร 
  (๒)  สะสม  หมักหมม  หรือเทท้ิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดทําให้สถานท่ีสกปรกรกรุงรังหรือเป็นท่ี
เพาะพันธุ์สัตว์นําโรคหรือเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น 
  (๓)  ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซ่ึงเป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  หรือน่าจะเกิดอันตราย 



  (๔)  ทําให้น้ําสะอาดสําหรับใช้ในตลาด  เกิดสกปรกข้ึนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
  (๕)  ถ่าย  เท  ท้ิง  มูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใดนอกจากท่ีซ่ึงจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล 
  (๖)  กระทําการอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน ตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  ข้อ  ๑๑.  ในการเข้าขายของในตลาดผู้เข้าขายของและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑)  วางสิ่งของอยู่ในขอบเขตท่ีวางขายของซ่ึงจัดไว้  ถ้าวางล้ําออกมาให้ถือว่าวางสิ่งของกีดขวางใน
ตลาด  และห้ามมิให้วางสิ่งของสูงเกินกว่า  ๑๒๐   เซนติเมตร  จากพ้ืนตลาดเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  อีกท้ังห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
  (๒)  วางสินค้าให้ถูกต้องตามท่ีท่ีจัดไว้สําหรับประเภทนั้น  ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตราย
ปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
  (๓)  แต่งกายให้สะอาดตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นชอบ 
  (๔)  ใช้เครื่องปกปิดอาหารและภาชนะหรือเครื่องสําหรับประกอบปรุงอาหารให้พ้นฝุ่นละออง  สัตว์
นําโรคและรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดใช้การได้ดีเสมอ 
  (๕)  ใช้น้ําสะอาดในการปรุง  แช่  ล้างอาหารและภาชนะ 
  (๖)  ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคท่ีสะอาดและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๗)  ใช้วัตถุท่ีสะอาด  ห่อ  หรือใส่ของให้แก่ผู้ซ้ือ 
  (๘)  ไม่จ้างหรือใช้บุคคลท่ีป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อทําการประกอบปรุง  หรือ
ขายอาหาร 
  (๙)  ทําความสะอาดท่ีวางของขายทุกวันหรือทุกครั้งก่อนขายหรือเลิกขาย 
  (๑๐)  ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกลักษณะประจําท่ีวางของขายของตนเองตามความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  (๑๑)  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินรวมถึงการตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนด 
  ข้อ  ๑๒.  ห้ามมิให้ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาด  ขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือสะสม
อาหารและสิ่งของอย่างอ่ืนในตลาดเม่ือมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ  
ปรากฏว่าเป็นพาหะและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคแล้วให้พนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้
หยุดดําเนินกิจการไว้ทันทีจนกว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุง 
  ข้อ  ๑๓.  ให้เปิดตลาดต้ังแต่เวลา  ๐๔.๐๐  น  และปิดตลาดเม่ือถึงเวลา  ๒๐.๐๐  น.  เว้นแต่จะ
ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนไว้ในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  ข้อ  ๑๔.  ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดต้องย่ืนคําร้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดต้ังตลาดตามแบบ
เง่ือนไขและเอกสารหลักฐานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรกําหนด  พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและ
รายการปลูกสร้างในสถานท่ีจะจัดต้ังตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  การย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดแล้ว  ให้ย่ืนคําร้องขอรับใบอนุญาตตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชรกําหนด  พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างท่ีจะขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ี
หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ข้อ  ๑๕.  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต 



แล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคํา
ขอ 
  แต่ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่
ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ท้ังหมดแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็น
ท่ีจะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ให้ส่งคืนคําขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้ว
เท่านั้นแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๑๖.  ในกรณีตลาดท่ีได้เปิดดําเนินการมาก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ตลิ่งชันนี้  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจผ่อนผันให้ทํา
การปรับปรุงตามข้อ  ๖  ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันนี้ภายในกําหนดเวลาท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ  ๑๗.  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดต้ังสถานท่ีท่ีต้ังตลาดและ
มีเครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาดต้องด้วยสุขลักษณะตามเง่ือนไขท่ีบังคับไว้ในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้วก็ให้ออก
ใบอนุญาตได้ 
  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตซ่ึงได้เปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ี
หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดได้จัดต้ังสถานท่ีท่ีต้ังตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาดต้องด้วยสุขลักษณะ  ตาม
เง่ือนไขท่ีได้บังคับไว้ในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้วก็ให้ออกใบอนุญาตได้ 
  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
  ข้อ  ๑๘.  ผู้ได้รับอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ได้รับใบอนุญาต  ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หากมิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมท่ีค้าง
ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดท่ีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
  ถ้าผู้ดําเนินกิจการตลาดค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
  ข้อ  ๑๙.  ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๘  และมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตได้โดยย่ืน
เรื่องขออนุญาตตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรกําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  โดยเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการขอเปลี่ยนชื่อฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
  ข้อ  ๒๐.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  ตลาดนั้น
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ  ๒๑.  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องย่ืนคําขอ   
ตามแบบและเง่ือนไขพร้อมด้วยหลักฐานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันกําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๖. 

ข้อ  ๒๒.  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
  ข้อ  ๒๓.  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการตลาดต่อไป  ให้ย่ืนคําขอบอกเลิก
ดําเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 



  ข้อ  ๒๔.  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผู้ได้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญ
หาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย หรือ 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
  ข้อ  ๒๕.  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขดังนี้ 
  (๑)  ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้และให้มีวัน  เดือน  ปีท่ีออก
ใบแทนพร้อมท้ังลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินในใบแทนและต้น
ข้ัวใบแทน 
  (๒)  บันทึกด้านหลังต้นข้ัวใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มท่ี  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 
  ข้อ  ๒๖.  หากผู้ดําเนินกิจการตลาดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
มีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นแก้ไข  หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ดําเนินกิจการตลาดไม่แก้ไขหรือถ้าการ
ดําเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน  เจ้า
พนักงานท้องถ่ินจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งให้กําหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีคําสั่งให้หยุดดําเนินกิจการทันที 
  ข้อ  ๒๗.  ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือ
เง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ  ๒๘.  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
  (๓ )  ไม่ปฏิ บั ติหรือปฏิ บั ติไม่ ถูกต้องตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๙.  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเป็นอันตรายหรือการระบาดของ 
โรคติดต่อ  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดต้องไม่กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ 
  (๑)  จัดจําหน่ายอาหารท่ีไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
  (๒)  นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ท่ีนําไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพ่ือจําหน่าย 
  (๓)  ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หรือสุกร  ในตลาดรวมท้ังฆ่าหรือ
ชําแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของสัตว์ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องท่ีนั้น 
 



  (๔)  สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  จนทําให้สถานท่ีสกปรกรกรุงรังเป็นเหตุรําคาญ  
เกิดมลพิษท่ีอันตราย  หรือเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะนําโรค 
  (๕)  ถ่ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือท้ิงสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล 
  (๖)  ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๗)  ก่อหรือจุดไฟในลักษณะซ่ึงอาจเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
  (๘)  กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเป็นอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดต่อ  เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความสั่นสะเทือนหรือมีกลิ่นเหม็น 
  ข้อ  ๓๐.  การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามข้อ  ๑๖  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  
ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ 
  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ผู้ดําเนินกิจการตลาดหยุดดําเนินการ  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  และ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าวให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิด
หนังสือนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบ
หนังสือ  ต้ังแต่เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๓๑.  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ  ๓๒.  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อ  ๕  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
  ข้อ  ๓๓.  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๒  
ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๒๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
  ข้อ  ๓๔.  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
  ข้อ  ๓๕.  ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างท่ีมีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้หยุด
ดําเนินกิจการหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามข้อบัญญัติข้อ  ๑๘  วรรคสองหรือข้อ  ๒๖  โดยไม่
มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควรมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
  ข้อ  ๓๖.  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
  ข้อ  ๓๗.  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๔  มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท  
   
 

ข้อ  ๓๘.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้และให้มีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ 

 
 
   
 
 
 




