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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เร่ือง   ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ว่าด้วยตลาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และนายอําเภอหัวหิน  

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  ตลาด  

พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  นับแต่วันถัดจาก

วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  ตลาด  พุทธศักราช  

๒๕๔๘   

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า  ประเภท

สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
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ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้

สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่

กําหนด 

“สินค้า”  หมายความว่า  เคร่ืองอุปโภค  บริโภค  หรือสิ่งของต่าง ๆ  ที่วางจําหน่ายในตลาด 

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่   

(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ ร่างกาย  ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

(๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส   

“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเป็นของสด 

“อาหารสัตว์ชําแหละ”  หมายความว่า  อาหารสัตว์ประเภทสัตว์ที่ มีการชําแหละ  ณ   

แผงจําหน่ายอาหาร  ซึ่งจําเป็นต้องใช้น้ําชําระล้างอยู่เสมอ  เช่น  ปลา  กุ้ง  ไก่  สัตว์อื่น ๆ  เป็นต้น  

“อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ทําให้แห้ง  หรือหมักดอง  หรือในรูปอื่น ๆ  

รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งสารอาหาร 

“อาหารปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุงจนสําเร็จ  พร้อมที่ 

จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  ที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 

“แผงจําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง  ประกอบอาหารจนสําเร็จ  

ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได ้ โดยจะมีการล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 

“สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความว่า  การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อให้อาหารสะอาด  

ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค  เช่น  อาหาร  

ผู้สัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหน่ายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์  สัตว์และแมลงที่เป็น

พาหะนําโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทําความสะอาดตัวอาคาร   

แผงขายของในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  (ถ้ามี)  รางระบายน้ํา  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  และบริเวณต่าง ๆ  
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รอบอาคารตลาดให้สะอาด  ปราศจากสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละออง  คราบสกปรกและอ่ืน ๆ  

รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรคและกําจัดสัตว์พาหะนําโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัด

น้ําเสียของตลาด 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้   

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

ลักษณะของตลาด 
 

 

ข้อ ๖ ในข้อบัญญัตินี้  ให้แบ่งตลาดเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนด  

ไว้ในส่วนที่  ๑ 

  (๒)  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไว้ในส่วนที่  ๒ 
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ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ   

ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อนามัย  เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ส่วนที่  ๑ 

ตลาดประเภทที่  ๑ 
 

 

ข้อ ๘ ตลาดประเภทท่ี  ๑  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง  คือ  อาคาร   

สิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือ 

ที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๙ อาคารส่ิงปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  

ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด

กว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง 

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร  ม่ันคงและแข็งแรง 

  (๓)  หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรง  ทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมี 

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ัน   

  (๔)  พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไม่ดูดซึมน้ํา  เรียบ  ล้างทําความสะอาดง่าย   

ไม่มีน้ําขังและไม่ลื่น   

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 

  (๖)  เคร่ืองก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวรและแข็งแรง  สามารถป้องกันสัตว์  เช่น  

สุนัข  มิให้เข้าไปในตลาด   

  (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอเหมาะสมและไม่มีกลิ่นอับ 

  (๘)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลักซ์ 

  (๙)  แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และ

ทําความสะอาดง่าย  มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑.๕  ตารางเมตร  

และมีทางเข้าออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
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  (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  

ทั้งนี้  ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ําเสีย

หรือสิ่งปฏิกูล  โดย 

   (ก)  มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ํา 

ไม่น้อยกว่า  ๓  ก๊อก  กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่  ๓๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด  

๑  จุด  ต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถ้าเกิน  ๑๕  แผง   

ให้ถือเป็น  ๓๐  แผง 

   (ข)  มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ  และ 

แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   (ค)  มีที่ เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้  กรณีที่ มี 

แผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่  ๕๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อ

จํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถ้าเกิน  ๕๐  แผง  ให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง 

  (๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

อาคาร  ทั้งนี้  ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

  (๑๒) การตดิตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับ  และมีข้อจํากัด

เร่ืองพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเข้าออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคาร

ตามที่กําหนดได้ 

ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่เพียงพอ

สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า  และการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้ บังคับแก่ตลาดที่จัดตั้ งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔   

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับ  และมีข้อจํากัด

เร่ืองพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้   
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ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่กําหนด   
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยู่ใน
อาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  มีผนังก้ันโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหาร
โดยตรง 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุม   

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ส่วนที่  ๒ 

ตลาดประเภทที่  ๒ 
 

 

ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ   
อ่างล้างมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้   

ข้อ ๑๕ สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
  (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
  (๒)  บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ   

โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง  ไม่ลื่น  สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย  และไม่มีน้ําขัง  เช่น   
พื้นคอนกรีต  พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

  (๓)  แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบทําความสะอาดง่าย  
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

  (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด  แผงจําหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์ชําแหละ  และ 
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

  (๕)  ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง  โดยเป็นรางแบบเปิดทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ   
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายนํ้าได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  ในกรณี
จําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน
หรือบ่อพักน้ําเสีย  ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 
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  (๖)  กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผ้าใบ  เต็นท์  ร่ม  หรือ  

สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ต้องอยู่ในสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง 

ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้ มีห้องส้วม  ที่ ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ 

ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยู่ในที่ 

ที่เหมาะสม  นอกสถานที่ขายของ  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชน  หรือส้วม

ของหน่วยงานราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้  ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน   

๕๐  เมตร 

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 

มูลฝอยในแต่ละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๘ เม่ือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  โดยได้มีการดําเนินกิจการต่อเนื่องกัน  

เป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา  

เป็นตลาดประเภทที่  ๑  ได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผน 

การพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ให้เป็นตลาดประเภทที่  ๑  ตามข้อบัญญัตินี้  ตามระยะเวลาและ  

ขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

หมวด  ๓ 

การดําเนินกิจการตลาด 
 

 

ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน 

เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุง 

รักษาตลาด  และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

เช่น  ตัวอาคาร  พื้น  ฝ้าเพดาน  แผงจําหน่ายสินค้า  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายนํ้า  

อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  ก๊อกน้ํา  ท่อน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น ๆ 
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  (๒)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง 

ดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา

ทุกวัน  และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๓)  ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  

และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

  (๔)  จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหน่าย

อาหารสด  และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ  และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล

อย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ  เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยคําแนะนําของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งคร้ังก็ได้ 

  (๕)  จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย  

เดือนละหนึ่งคร้ัง 

  (๖)  ดูแลแผงจําหน่ายอาหารสดและแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ   

มิให้ปล่อยน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  โดยต้องมีการก้ันมิให้น้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผง   

ลงสู่พื้นตลาด  และต้องจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสู่ทางระบายน้ําหลักของตลาด 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ต้องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุง 

รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง 

ดักมูลฝอย  รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจําทุกวัน  

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (๒)  ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  

และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

  (๓)  จัดให้การล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหน่าย

อาหารสด  และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ 

ให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
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  (๔)  จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พื้นตลาด 

ข้อ ๒๒ ผู้ รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องไม่ 

กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาด  หรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 

  (๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 

  (๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกรในตลาด  

รวมท้ังฆ่าหรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่  

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

  (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  จนทําให้สถานที่สกปรก  รกรุงรัง  

เป็นเหตุรําคาญเกิดมลพิษที่เป็นอันตราย  หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 

  (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับ

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

  (๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ 

  (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 

  (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 

  (๙) กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เป็นอันตราย  หรือ 

การระบาดของโรคติดต่อ  เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวด  ๔ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

 

ข้อ ๒๓ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต  

ให้จัดตั้งตลาด  เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
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  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 

  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

  (๕) การล้างตลาด 

  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าและแผงจําหน่ายสินค้า

ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีกําหนด  โดยห้ามวางสินค้า   

ล้ําแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีกําหนด  และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบ  

ต่อระบบการระบายอากาศ  และแสงสว่าง  ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร   

  (๓)  ให้วางสินค้าประเภทอาหาร  เคร่ืองดื่ม  และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด  

โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๔)  ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า  เว้นแต่อาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด  ทั้งนี้  

ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 

  (๕)  ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพท่ีเป็นจริง 

  (๖)  ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือ   

ไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ  เช่น  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค 

ในระยะอันตราย  โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคผิวหนัง 
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ที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์  และโรคตามที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๒)  ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ  สะอาด  เรียบร้อย  หรือตามที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๓)  ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  

เช่น  ไม่ไอหรือจามรดอาหาร  ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง  ล้างมือให้สะอาด 
ก่อนหยิบ  หรือจับอาหาร  ไม่สูบบุหร่ีหรือดื่มสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒๖  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย  ทํา  
ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  อาหารที่ขายต้องสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหาร 

  (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว์  เนื้อสัตว์  และอาหารทะเล  ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ   
ไม่เกิน  ๕  องศาเซลเซียสในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓)  การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เคร่ืองใช้  ภาชนะที่สะอาด  ใช้เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร  มีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิด
อาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๔)  ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหาร  ซึ่งมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร   
ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

  (๕)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้  เช่น  เขียง  เคร่ืองขูดมะพร้าว  
จาน  ชาม  ช้อนและส้อม  ตะเกียบและแก้วน้ํา  ต้องสะอาดและปลอดภัย  มีการล้างทําความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๒๘ ความในข้อ  ๒๗  มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์การของรัฐที่ได้จัดตั้ง

ตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่  แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟน้ีด้วย   

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย  

ข้อบัญญัตินี้  (แบบ  ตล.๑)  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๒๘ 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔ 

  (๓)  ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 

  (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  

ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   

ข้อ ๓๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  (แบบ  ตล.๑)  คําขอต่อใบอนุญาต  (แบบ  ตล.๓)  

หรือคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  (แบบ  ตล.๔)  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือ

เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟนี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม

ความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดแจ้งให้แก่ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 

แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่

กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟน้ี 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต  

ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า

สละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเท่านั้น 

ข้อ ๓๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ตามแบบ  ตล.๓  ก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่ เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือ 

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น   

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียม   

ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม

คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลา 
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ข้อ ๓๘ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้ 

เป็นตลาด  หรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  ตล.๔  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟกําหนดและเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแล้ว  จึงจะดําเนินการได้ 

ข้อ ๓๙ เม่ือผู้ รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการอีกต่อไป  ให้ ย่ืนคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

กําหนดก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  (แบบ  ตล.๔) 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม   

  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทน   

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต   
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ตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้อง 

ไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ ๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  

ในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการปฏิบัติ  

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ 

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๔๔ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ติดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๔๗ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟนี้  

ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๒  ข้อ  ๘  วรรคสอง  และข้อ  ๙  วรรคสอง  ให้ผู้รับใบอนุญาต 

ให้จัดตั้งตลาดอยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามปี  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นาวิน  มูลมงคล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 



                                                              

   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท/ป) 

๑ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑  

 ๑.๑  ขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐-. 

 ๑.๒  ขนาดพ้ืนท่ี ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๒๐๐-. 

 ๑.๓  ขนาดพ้ืนท่ีเกินกวา  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐-. 

๒ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒  

 ๒.๑  ขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐-. 

 ๒.๒  ขนาดพ้ืนท่ี ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๒๐๐-. 

 ๒.๓  ขนาดพ้ืนท่ีเกินกวา  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๒ 
 

แบบ. ตล.๑ 

คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

วันท่ี ……….เดือน............................พ.ศ................... 

  ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา  (    )  นิติบุคคล ชื่อ …………………..……………………………………… 

อายุ ……… ป  สัญชาติ ……………….. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี …………………………….……………………………… 

อยูบานเลขท่ี ……………ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ……………………………………………………………………. 

หมูท่ี………ตําบล………………………อําเภอ…………………….จังหวัด ………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

  ๑. ชื่อตลาด …………………………………………………………พ้ืนท่ีตลาด..........................ตารางเมตร 

  ๒. สถานท่ีตั้ง เลขท่ี …………………… ซอย ……………….………ถนน…………………….……………….. 

หมูท่ี………ตําบล………………………อําเภอ…………………….จังหวัด ………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………. 

  ๓. ผูจัดการตลาดแหงนี้ คือ ……………………...........................………………………….อายุ ……… ป 

อยูบานเลขท่ี ……………ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ……………………………………………………………………. 

หมูท่ี………ตําบล………………………อําเภอ…………………….จังหวัด ………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………. 

  ๔. เวลาเปดตลาด ………………… น.  เวลาปดตลาด ……………….. น. 

  ๕. เปดใหบริการ................วัน:สัปดาห ดังนี้ 

       วันจันทร        วันอังคาร        วันพุธ        วันพฤหัสฯ         วันศุกร        วันเสาร       วันอาทิตย 

  ๖. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตพรอมสําเนาทะเบียนบาน 

๖.๒ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหสําเนา    

       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดง 

๖.๓ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 

อํานาจพรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๖.๔ หลักฐานการจัดการขยะมูลฝอย  เชน ใบเสร็จ  สัญญาวาจาง ฯลฯ 

๖.๕ แผนผังอาณาเขตตลาด 

 
 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๓ 
 

-๒-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย         
ขอบัญญัติ หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ กําหนดไวทุกประการ  

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้.............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  (   ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ)........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (..........................................) 
                                                  ตําแหนง........................................ 

วันท่ี......./......../....... 
 
 
 

 

 
 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

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

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



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๔ 
 

 

 

แบบ ตล.๒ 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เลขท่ี …………../………….      

๑. เจาพนักงานทองถ่ิน  อนุญาตให.....................................................................……………….. 

อายุ ………….ป สัญชาติ …………….. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................ 

อยูบานเลขท่ี ……………………… .ซอย…………………ถนน………….หมูท่ี …………………ตําบล…………………..………….    

อําเภอ …………………….. จังหวัด………………………..หมายเลขโทรศัพท................................................................... 

  ๒. จัดตั้งตลาดประเภทท่ี................ชื่อตลาด....................….....…………………………….……………. 

ตั้งอยูเลขท่ี…………….………..…ซอย……………..…………..ถนน……….………….…………..หมูท่ี……..…ตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ้ืนท่ีประกอบกิจการ....................................ตารางเมตร 

  ๓. คาธรรมเนียม ฉบับละ…………………บาท:ป ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……..…….เลขท่ี…………..…. 

ลงวันท่ี……….. เดือน ……………………. พ.ศ………………. 

  ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

      ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง ตลาด  

พ.ศ. ๒๕๕๗ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

    ๔.๒……………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ๔.๓……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี………….เดือน……………..…..……….พ.ศ…………………….…… 

๖. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี………...…….เดือน……………..…..……….พ.ศ…………………….…… 

       (ลงชื่อ) ………………………………………… 

        (………………….…………………) 

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐ บาท 

          (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ  ๒๐  ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ    



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๕ 
 

แบบ ตล.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

วันท่ี ……….เดือน............................พ.ศ.................. 

  ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา  (    )  นิติบุคคล ชื่อ …………………..……………………………………… 

อายุ ……… ป  สัญชาติ ……………….. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี …………………………….……………………………… 

อยูบานเลขท่ี ……………ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ……………………………………………………………………. 

หมูท่ี………ตําบล………………………อําเภอ…………………….จังหวัด ………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

  ๑. ชื่อตลาด …………………………………………………………พ้ืนท่ีตลาด..........................ตารางเมตร 

  ๒. สถานท่ีตั้ง เลขท่ี …………………… ซอย ……………….………ถนน…………………….……………….. 

หมูท่ี………ตําบล………………………อําเภอ…………………….จังหวัด ………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………. 

  ๓. ผูจัดการตลาดแหงนี้ คือ ……………………...........................………………………….อายุ ……… ป 

อยูบานเลขท่ี ……………ตรอก/ซอย …………………….. ถนน ……………………………………………………………………. 

หมูท่ี………ตําบล………………………อําเภอ…………………….จังหวัด ………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………. 

  ๔. เวลาเปดตลาด ………………… น.  เวลาปดตลาด ……………….. น. 

  ๕. เปดใหบริการ................วัน:สัปดาห ดังนี้ 

       วันจันทร        วันอังคาร        วันพุธ        วันพฤหัสฯ         วันศุกร        วันเสาร       วันอาทิตย 

  ๖. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

   ๖.๑ ใบอนุญาตเดิม เลมท่ี......เลขท่ี.......ออกใหเม่ือวันท่ี......เดือน...............พ.ศ. ....... 

     ๖.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต  

     ๖.๓ ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  

     ๖.๔ .......................................................................................................  

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย         

ขอบัญญัติ หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ กําหนดไวทุกประการ  

 

    (ลงชื่อ).............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต  

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



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒- 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

      (   ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

      (   ) เห็นสมควรไมตอใบอนุญาต เพราะ........................ 

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

(ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

วันท่ี....../........../....... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

   (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

(ลงชื่อ).................................................... 

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

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

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



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๗ 
 

แบบ ตล.๔ 

เลขท่ีรับ............/............          

คําขออนุญาตการตางๆ  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการจัดตั้งตลาด 

 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

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

 

  ขาพเจา.................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...............................................  

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท................................................................................................................................................................  

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.....................................................................................................................  

มีพ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี......................หมูท่ี............. 

ถนน......................................ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

  ขอยื่นคําขอตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีความประสงค  ดังนี้  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ  

 

    (ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ 

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


