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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เร่ือง   การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ว่าด้วยการควบคุม

กิจการตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

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  องค์การ

บริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนและนายอําเภอ

เมืองราชบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การควบคุม

กิจการตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ

ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การควบคุมกิจการ

ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหาร  อันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรับปรุงแล้ว  หรือของ

เสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณ 

ซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือ

ตามวันที่กําหนด 
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  “สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 

   (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 

   (๒)  วัตถุที่ มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  

รวมถึงวัตถุเจือปน  อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

  “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่น ๆ  ที่มี

สภาพเป็นของสด 

  “อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ทําให้แห้ง  หรือหมักดอง  หรือ

ในรูปอื่น ๆ  รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 

  “อาหารปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  ที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท   

  “แผงจําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง  ประกอบอาหาร

จนสําเร็จที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้  โดยจะมีการล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 

  “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทําความสะอาดตัวอาคาร  

แผงขายของในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  รางระบายนํ้า  ห้องน้ํา  ห้องส้วม  และบริเวณต่าง ๆ  รอบตัว

อาคารตลาดให้สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละออง  คราบสกปรกและอื่น ๆ  รวมทั้ง 

ให้มีการฆ่าเชื้อโรค  และกําจัดสัตว์พาหะนําโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัด 

น้ําเสียของตลาด 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช้เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น ๆ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหน่ึงแล้วจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรของรัฐ 

ที่ได้จัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหน้าที่  แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ

ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วย  

และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็น 

การเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๖ ตลาด  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ได้แก่  ตลาดที่มีการประกอบกิจการมากกว่า  ๒  วันต่อสัปดาห์ 

  (๒)  ตลาดประเภทที่  ๒  ได้แก่  ตลาดที่มีการประกอบกิจการไม่เกิน  ๒  วันต่อสัปดาห์ 

ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดมูลฝอย    อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เว้นแต่จะมี

วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๘ ตลาดประเภทท่ี  ๑  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานที่

และส่ิงปลูกสร้าง  คืออาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ   

ที่พักรวมมูลฝอยและที่จอดรถตามที่กําหนดในส่วนนี้ 
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ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของและเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณ

ตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง 

  (๒)  ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร  ม่ันคง  แข็งแรง 

  (๓)  หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมี 

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ัน ๆ 

  (๔)  พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่าย  และไม่มีน้ําขัง 

  (๕)  ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร  ผนังทําด้วยวัสดุถาวร  

หรือเป็นตาข่ายลวด  แข็งแรง  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร 

  (๖)  มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอเหมาะสม 

  (๗)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์  ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้

แสงหรือวัสดุอื่นที่ทําให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 

  (๘)  แผงขายสินค้าทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  ทําความสะอาดง่าย   

มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่า  ๒  ตารางเมตร  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และมีทางเข้าแผงของ

ผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า  ๗๐  เซนติเมตร  มีที่นั่งสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม   

แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 

  (๙)  จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ 

โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุด  ต่อทุก ๆ  ๓๐  แผง  โดยเศษของ  ๓๐  แผง 

ถ้าเกิน  ๑๕  แผงให้ถือเป็น  ๓๐  แผง  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ําไม่น้อยกว่า  ๓  ก๊อก  แต่สําหรับ

แผงขายอาหารสัตว์ชําแหละ  หรือแผงจําหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้ําประจําแผง  และมีการวางท่อ 

ในลักษณะที่ปลอดภัยไม่เกิดการปนเป้ือนจากน้ําโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ  และต้องจัดให้มี 

ที่เก็บสํารองน้ําให้มีปริมาณเพียงพออย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตร  ต่อจํานวนแผงอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง   

เศษของ  ๑๐๐  แผงถ้าเกิน  ๕๐  แผงให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง  และสะดวกต่อการใช้ 
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  (๑๐)  มีทางระบายน้ําทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  โดยทางระบายนํ้าภายในตลาดต้องเป็น 

แบบเปิดส่วนทางระบายน้ํารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยูและมีฝาปิดที่สามารถเปิดทําความสะอาดได้ง่าย  

มีความลาดเอียงระบายน้ําได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําทิ้ง

ต้องได้มาตรฐานนํ้าทิ้ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่จะได้จัดส่งน้ําเสียไปบําบัดในระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่นโดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

  (๑๑)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารติดตั้งไว้

ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย  และสะดวกต่อการใช้งาน 

ข้อ ๑๐  ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่บริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่เพียงพอ

สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ข้อ ๑๑  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้   

  (๑)  ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยกเป็น

สัดส่วนเฉพาะ 

  (๒)  มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์  

และแมลงพาหะนําโรคได้  และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ดินทุกขั้นตอน 

  (๓)  ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทําความสะอาดง่าย  มีขนาดเนื้อที่ภายใน

ไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  ตารางเมตร  ต่อหนึ่งที่นั่ง  และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร  มีประตู

เปิดเข้าออกโดยสะดวก  และมีผนังก้ันเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง 

  (๔)  ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ําสุดของคานหรือเพดาน  หรือสิ่งอื่น  ที่ติดกับคาน

หรือเพดาน  ต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง

หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

  (๕)  พื้นห้องส้วมต้องเรียบ  ไม่ลื่น  มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑ : ๑๐๐  และไม่มี 

น้ําขัง  มีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 

  (๖)  มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  

๑๐  เซนติเมตร  มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑ : ๑๐ 



หน้า   ๑๐๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๗)  มีท่อระบายก๊าซ  ณ  จุดฐานของโถส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  

เซนติเมตร  สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น 

  (๘)  ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์ 

  (๙)  จัดให้มีกระดาษชําระ  หรือน้ําสําหรับชําระให้เพียงพอสําหรับห้องส้วมทุกห้อง  

รวมทั้งจัดให้มีการทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน 

  (๑๐)  ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะ 

  (๑๑)  ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม  และมีน้ําสําหรับ

ชําระล้างตลอดเวลาที่ใช้ 

ข้อ ๑๒  จํานวนส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร 

ข้อ ๑๓  ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นที่พัก  มีลักษณะ 

เป็นภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิดและ

ป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ียได้ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ

ตามความเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  และตั้งอยู่ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้

สะดวก 

ข้อ ๑๔  ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๕  ตลาดประเภทที่  ๒  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  และให้มีบริเวณที่จัดไว้สําหรับ

ผู้ขายของ  ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ  และที่พักรวมมูลฝอย  ตามที่กําหนดในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๖  บริเวณที่จัดไว้สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  พื้นต้องเรียบ  แข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  และไม่มีน้ําขัง 

  (๒)  กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างที่ไม่ถาวร  เช่น  โครงเหล็ก  

โครงผ้าใบ  เป็นต้น  ต้องทําด้วยวัสดุที่ม่ันคงแข็งแรง 



หน้า   ๑๐๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (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  ระบาย  น้ําได้สะดวก  มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ําเสีย  ก่อนระบายน้ําออก

สู่ทางระบายน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้ต้องไม่ระบายนํ้าสู่แหล่งน้ําสาธารณะ  และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

รําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  หากมีพื้นที่เกิน  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  จะต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 

ข้อ ๑๗  ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑  (๒) - (๑๑)  และมีจํานวนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสม 

นอกบริเวณ  ซึ่งเป็นที่ตั้งแผงขายสินค้า  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชน  หรือ

ส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้อยู่บริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้  ต้องมีระยะห่างไม่เกิน   

๑๐๐  เมตร 

ข้อ ๑๘  ที่พักรวมมูลฝอยต้องลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 

มูลฝอยในแต่ละวัน  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ข้อ ๑๙  การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่  ไม่ปะปนกัน   

เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  สําหรับกรณีที่เป็นอาหารสด

หรืออาหารเนื้อสัตว์ชําแหละ  ซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  ต้องมีการก้ันไม่ให้น้ําหรือ

ของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด  และต้องจัดให้มีท่อหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสู่

ท่อระบายน้ํา 

ข้อ ๒๐  กําหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๑  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  และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

 (๒)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลรักษาที่พักรวม

มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

 (๓)  จัดให้มีการทําความสะอาดเป็นประจําทุกวัน  และจัดให้มีการล้างตลาดตามหลัก

สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ  ๑  คร้ัง 

 (๔)  จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วมที่    ถ่ายปัสสาวะ  บ่อดักมูลฝอย  

บ่อดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  มิให้มีกลิ่นเหม็น  และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลาที่ดําเนิน

กิจการ 

ข้อ ๒๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย

บริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ  ตะแกรง 

ดักมูลฝอย  และบ่อดักไขมัน  และบ่อพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียให้ใช้การได้ดี  รวมทั้งดูแลรักษา 

ที่พักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ําสะอาดทุกคร้ังเม่ือเสร็จสิ้น 

การดําเนินกิจการประจําวัน 

ข้อ ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องไม่กระทําการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการอันอาจ

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ไม่นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 

  (๒)  ไม่สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง

หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์นําโรค 

  (๓)  ไม่ถ่าย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากในที่ซึ่งจัดไว้สําหรับ

รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 



หน้า   ๑๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๔)  ไม่ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

  (๕)  ไม่ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย 

  (๖)  ไม่กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

ข้อ ๒๔  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่น  ในการดําเนินการ 

ที่เก่ียวกับสุขลักษณะของตลาด  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 

  (๒)  การจัดหมวดหมู่ของสินค้า 

  (๓)  การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 

  (๔)  การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

  (๕)  การล้างตลาด 

  (๖)  การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๕  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องจัดวางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือ 

ในขอบเขตที่จัดไว้ให้เท่านั้น  ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด   

และห้ามวางสินค้าในลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่สุขภาพ 

การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร  เคร่ืองดื่ม  รวมทั้งเครื่องใช้เก่ียวกับอาหารต้องสูงจากพื้น

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

ข้อ ๒๖  ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ   

อันได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้สุกใส  ไข้หัด  โรคคางทูม  โรคเร้ือน  โรคผิวหนัง

ที่น่ารังเกียจ  และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

  (๒)  ในระหว่างการขายของต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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  (๓)  มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กําหนด 

  (๔)  ได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๗  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะในการใช้

กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น ๆ  และการรักษา 

ความสะอาดของภาชนะ  น้ําใช้และของใช้ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ลักษณะและประเภทของสินค้าที่จําหน่ายต้องสะอาดปลอดภัย 

  (๒)  อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

  (๓)  ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหารซึ่งมีการทํา  ประกอบและการปรุงอาหาร   

ต้องจัดสถานที่และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  การจําหน่ายอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับ

และมีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือน  และรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การได้ดี

อยู่เสมอ 

ข้อ ๒๘  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๙  เ ม่ือได้ รับคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ตล .๑  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต   

ตามแบบ  ตล.๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอ

ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต

แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่ต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต   
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ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 

ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   

ตามแบบ  ตล.๔  ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือ

ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต

ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล 

การอนุญาต  ตามแบบ  ตล.๓  จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี 

เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๑  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ  ตล.๖  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืน 

คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 

ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย

ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๓๓  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๓๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๕  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๒ 

  (๓)  หนังสือแจ้งผลการอนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล.๓ 

  (๔)  หนังสือแจ้งเหตุผลที่จะไม่อนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล.๔ 

  (๕)  หนังสือแจ้งคําสั่งการไม่อนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล.๕ 

  (๖)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๖ 

  (๗)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  เก่ียวกับการจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๗      

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนในอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบ  ตล.๗  ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.๒  โดยประทับตรา 

สีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วันเดือนปี  ที่ออกใบแทน  ทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
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  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๙  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการ

งานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   

หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๐  ผู้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



หน้า   ๑๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๔๑  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๓  ความในข้อ  ๙  (๑)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๐)  (๑๑)  และข้อ  ๑๐  มิให้ใช้บังคับ 

กับผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทท่ี  ๑  ขึ้น  ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๔๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พิชิต  บํารุงทรัพย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.  2557 

 

 
ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

อัตราใหม(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตามมาตรา 35) 2,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอเลขท่ี

............../.................. 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
                                เขียนท่ี.................................................. 

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(    ) ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................

ตารางเมตร 
(    ) ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................

ตารางเมตร 
 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........................หมูท่ี................. ตรอก/ซอย......................... ถนน............................. 

ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีโทรศัพท ..................................... โทรสาร....................................... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 
2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต 
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 
4. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด 
5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย      
 
 
 
 
 
 
 

(ตอดานหลัง) 
 

แบบ ตล. 1 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

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

(   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

       นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 

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

 



 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

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

อนุญาตใหนาย/นาง/นางสาว..............................................................อายุ..............ปสัญชาติ............. 
อยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี........ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................โทรศัพท...........................โทรสาร......................... 

ขอ 1 ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี..........โดยใชชื่อตลาดวา.......................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................ถนน....................................ตําบลคุงน้ําวน 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร................................................ โทรสาร............................................................ 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ........................................ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด........................................แผง 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต................................บาท (.........................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี....................... ลงวันท่ี............. เดือน..............................พ.ศ...................... 

ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 
2.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนวาดวย เรื่อง การควบคุม 

กิจการตลาด พ.ศ. 2557 
2.2..................................................................................................  
2.3..................................................................................................  
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดถึงวันท่ี................ เดือน..............................พ.ศ. .....................  
 

ออกให ณ วันท่ี............... เดือน...........................พ.ศ. ....................  
 
 
( ลงชื่อ)............................................... 
       (............................................) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
 
 
 
 
 
คําเตือน  1)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ  
            2)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

 

แบบ ตล. 2 



 

 
 

หนังสือแจงผลการอนุญาต 
 

                        ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  
          หมู 3 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี                             
          รบ 70000 

คําสั่งท่ี............/...............  
 

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

เรื่อง คําสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด  
 

เรียน ............................................................  
 

อางถึง แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี....../.........ลงวันท่ี........เดือน.......................พ.ศ.................  
 

ตามคําขอรับใบอนุญาตท่ีอางถึง ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทท่ี……. 
ชื่อตลาด................................................................................ซ่ึงจะจัดตั้งอยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี............ 
ถนน........................................ ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น บัดนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลคุงน้ําวน โดยเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายการสาธารณสุขแลว เห็นสมควรอนุญาตใหทานประกอบกิจการตลาดดังกลาวได ท้ังนี้ ทานตอง
ควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของทานใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑและขอกําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
หรือขอบัญญัตินี้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับใบอนุญาต การฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 อาจไดรับโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท (ตามมาตรา 68) และการฝาฝนขอบัญญัตินี้อาจไดรับ
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท 
แลวแตกรณี (มาตรา 73)  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  จึงขอใหทานมารับใบอนุญาตและ 
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ภายใน...........วัน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ  
 

     ขอแสดงความนับถือ  
 

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

  นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 

แบบ ตล. 3 



 

 

 

หนังสือแจงเหตุผลท่ีจะไมอนุญาต 
 

                                     ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  
                หมู 3 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี                             
                รบ 70000 

คําสั่งท่ี............/.................  
 

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

เรื่อง แจงเหตุผลการไมอนุญาต 
 

เรียน ............................................  
 

อางถึง แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี....../.........ลงวันท่ี........เดือน..................พ.ศ. ............. 

ตามคําขอรับใบอนุญาตท่ีอางถึง ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ชื่อตลาด…. 
......................................................................................................ซ่ึงจะจัดตั้งอยูบานเลขท่ี........................
ถนน........................................... ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น  

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน โดยเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบ สุขลักษณะของ
สถานประกอบการ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แลว เห็นวาไมสมควร
อนุญาต ท้ังนี้โดยมีเหตุผล ดังนี้  

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

 
ดังนั้น หากทานเห็นวาเหตุผลขางตนไมถูกตองหรือมีขอโตแยงใด ๆ ขอใหทานแจงความเห็น พรอม

เอกสารหลักฐานท่ีเปนประโยชน หรือสนับสนุนความเห็นของทานมายังองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
ภายใน..................วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือฉบับนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ  

     ขอแสดงความนับถือ 
 

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

     นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
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หนังสือแจงคําสั่งการไมอนุญาต 

                                     ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  
                หมู 3 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี                             
                รบ 70000 

คําสั่งท่ี......../.................    
    

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

เรื่อง คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด  
 

เรียน .............................................................  
 

อางถึง  (1) แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี........./............. ลงวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ...........  
 (2) หนังสือความเห็นโตแยงของผูยื่นคําขอฯ ลงวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ..................  
 
ตามคําขอฯ ท่ีอางถึง (1) ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ชื่อตลาด…………. 

…......................................................................................................ซ่ึงจะจัดตั้ งอยูบานเลขท่ี .................... 
ถนน..............................................ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น บัดนี้องคการบริหารสวน
ตําบลคุงน้ําวน โดยเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการ ตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับความเห็นท่ีทานไดแจงตามหนังสือท่ีอางถึง (2) 
แลวเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหทานประกอบกิจการตลาดดังกลาว โดยมีเหตุผล ดังนี้  

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

 (3)............................................................................................................................  
 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 ประกอบกับมาตรา 56 เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคําสั่ง
ไมอนุญาตใหทานประกอบกิจการตลาดชื่อ....................................................... ณ สถานท่ีท่ีระบุไวขางตน 
 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งหรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิ์อุทธรณคําสั่งของ  
เจาพนักงานทองถ่ินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือผูวาราชการจังหวัดไดภายใน 30 วัน นับแต 
วันท่ีไดรับทราบคําสั่งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ  
ขอแสดงความนับถือ  

 

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

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
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คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    

 

เขียนท่ี.........................................................  

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

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

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี......... ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
คุงน้ําวน โดยใชชื่อตลาดวา ..........................................................................................................................  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี............... หมูท่ี........... ตรอก/ซอย............................................ ถนน........................................ 
ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท................................ โทรสาร..................................  
  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ  
1. ใบอนุญาตเดิม  
2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
3.......................................................................  
 

ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ  
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

คําขอเลขท่ี…....../.......... 
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คําขออนุญาตการตางๆ เก่ียวกับการจัดตั้งตลาด  

 

เขียนท่ี...........................................................  

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

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.............................................................. อายุ.............ป สัญชาติ..............  
อยูบานเลขท่ี...................... หมูท่ี.......... ตรอก/ซอย................................. ถนน................................................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................. โทรสาร..........................................  
โดยใชชื่อตลาดวา...............................................................................................................................................  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี............ หมูท่ี........ ตรอก/ซอย....................................... ถนน................................................... 
ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท.................................... โทรสาร ......................................  
 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ดวยขาพเจามีความประสงค  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
  

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

คําขอเลขท่ี…....../.......... 
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