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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ว่าด้วยการควบคุม การจัดตั้งตลาด                                        

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 

เหตุผล 
 
               เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
ลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 เพ่ือรองรับผู้ประกอบการที่จะมาขออนุญาตจัดตั้ งตลาดในอนาคต               
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 35 มาตรา ๓6 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖4 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ว่าด้วยการควบคุม       
การจัดตั้งตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 35 มาตรา ๓6 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63     
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดและนายอ าเภอโนนสูง จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เรื่อง ตลาด           
พ.ศ. ๒๕๖4” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศ โดยเปิดเผย         
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว    
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
                           “ตลาด”  หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุ งแล้วหรือของเสียง่าย      
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ    
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
  “สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจ าหน่ายในตลาด 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่     
สัตว์น้ า หรืออ่ืนๆ ที่ช าแหละแล้วหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม้ หรืออ่ืนๆ ที่มีสภาพเป็นของสด 
  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้งหรือหมัก ดอง หรือในรูป
อ่ืนๆ รวมทั้งสารปรุงแต่งอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่อ่ิม กะปิ น้ าปลา ซอส เป็นต้น 
  “อาหารปรุงส าเร็จรูป” หมายความว่า อาหารที่ผ่านการท า ประกอบ ปรุงจนส าเร็จ 
พร้อมที่จะรับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด ย า ย่าง ฯลฯ รวมทั้งของหวานเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
 “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหาร
สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร    
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะ     
น าโรค 
 “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร     
แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บ าบัดน้ าเสียของตลาด 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โร ง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน           
หรือสิ่งก่อสร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ ใส่อาหาร มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมถึ งสิ่ ง อ่ืนใดที่ เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสัตว์                 
หรือที่อ่ืนจากชุมชน 
                           “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
                            “เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้ าพนักงานซึ่ ง ได้รับการแต่ งตั้ ง             
จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
         “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕    
ในเขตพ้ืนทีต่ าบลโตนด 

                   ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลังจากที่     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต      
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต        
ตามความในข้ออ่ืนแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือใหผู้้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

                   ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล. 1 พร้อมด้วยแผนผัง
แบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ ตล.4 พร้อมด้วยแผนผัง
แบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด            
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

                  ข้อ ๗ หากสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาดต้องด าเนินการ   
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

                  ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมี
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ ตามประเภทของตลาด   
แล้วก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล.2 

         เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่      
หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ      
ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้วก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๙ ในข้อบัญญัตินี้ให้จัดตลาดเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
   (1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการ
ประจ าหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14      
ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 
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    (2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการ
ประจ าหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 
    (3) ตลาดประเภทที่ 3 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการชั่วคราว
หรือครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 

  ข้อ 10 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากแหล่งที่น่ารังเกียจและหรือ
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

  ข้อ 11 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง          
คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอยและที่จอดรถ 

   ข้อ 12 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ตัวอาคาร ต้องท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
   (2) มีถนนรอบอาคารตลาด กว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตรและมีทางเข้าออกบริเวณตลาด  
อย่างน้อยหนึ่งทางที่กว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตร ส าหรับตลาดที่มีอยู่ก่อนที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้      
มีผลใช้บังคับให้ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   (3) หลังคาต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมี  
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
   (4) พ้ืนต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบร้อย ท าความสะอาดง่ายและต้องไม่มีน้ าขัง
อยู่ได ้
   (5) ฝาผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่าย 
   (6) ประตูสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาด และต้องมีความกว้าง    
ไม่น้อยกว่าสองเมตร 
          (7) ทางเดินภายในอาคารส าหรับผู้ซื้อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
   (8) ต้องมีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ 
   (9) ในอาคารตลาดโดยทั่วไปต้องมีความเข้มของสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์ และที่
แผงขายสินค้าหรือเขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าสองร้อยลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่
แสงหรือวัตถุอ่ืนที่ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ 
   (10) แผงขายสินค้าต้องเป็นแบบปิดทึบท าด้วยวัสดุถาวร เรียบท าความสะอาดง่าย      
มีความลาดเอียงมีพ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่าสองตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และต้องมีทางเข้า
แผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร มีที่นั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม      
แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 
   (11) น้ าใช้ในตลาดต้องเป็นน้ าประปา และจัดให้มีเพียงพอส าหรับล้างสินค้า หรือล้าง
มือโดยระบบท่อส าหรับแผงขายอาหารสดต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งก๊อกน้ าต่อสองแผง และการวางท่อให้มีลักษณะ      
ที่ปลอดภัยไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระและต้องจัดให้มีที่เก็บส ารองน้ าให้มี
ปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ 
   (12) ทางระบายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ภายในตลาดต้องเป็นทางระบายน้ า
แบบเปิด ส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู มีตะแกรงปิด – เปิด ท าความสะอาดง่าย และมีความ
ลาดเอียง ระบายน้ าได้สะดวก 
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     (13) ให้มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และบ่อบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐาน  
น้ าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ 13 ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ และมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

  ข้อ 14 ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์
แมลงพาหะน าโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกข้ันตอน 
 (2) สร้างด้วยวัสดุถาวร  ท าความสะอาดง่าย ห้องส้วม มีเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า
หนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งที่และมีความกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร  
 (3) ระยะดิ่งระหว่างพื้นที่ถึงส่วนต่ าสุดของคาน  หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน
หรือเพดานต้องไม่น้อยกว่าสองเมตร  และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้องหรือมี
พัดลมระบายอากาศ 
 (4) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์ 
 (5) พื้นที่ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 และมีจุดระบายน้ าทิ้งอยู่ในต าแหน่ง
ต่ าสุดของพ้ืนห้อง 
 (6) ต้องจัดให้มีกระดาษช าระ หรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอทุกห้อง  รวมทั้งจัดให้
มีการจัดท าความสะอาดทุกวัน 
 (7) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่านต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร 
 (8) มีท่อระบายอุจจาระส่งสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
สิบเซนติเมตร มีความลาดเอียง 1 : 10 
 (9)  มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น ้อยกว่าสองเซนติเมตรครึ ่ง         

สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน  
   (10) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดมีผนังกั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่ตลาด
โดยตรงและประตูเป็นชนิดเปิดออก 

  ข้อ 15 จ านวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องจัดให้มี ดังนี้ 
   (1) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่าหกที่ต่อจ านวนแผงไม่เกินสี่สิบแผง โดยแยกเป็นส้วมชาย
สองที่ ส้วมหญิงสี ่ที ่ และให้เพิ่มทั ้งส้วมชายและส้วมหญิงอีกหนึ ่งที ่และสองที่ตามล าดับต่อจ านวนแผงที่
เพ่ิมขึ้นทุกยี่สิบห้าแผง 
   (2) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจ านวนส้วมชายและอยู ่ในบริเวณ
เดียวกัน 
   (3) อ่างล้างมือต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อส้วมสองที่  และที่ถ่ายปัสสาวะสองที่ 

  ข้อ 16  ที ่รวบรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ ่งปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นที ่พักมูลฝอย           

ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ  ก็ได้ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย           

ในแต่ละวัน มีการปกปิดสามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถ
เข้าออกได้สะดวก 

  ข้อ 17 ที่จอดรถต้องจัดให้มีที่จอดรถตามความเหมาะสมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
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  ข้อ  18  ต้องมีเนื ้อที ่ตามความเหมาะสมโดยจัดให ้ม ีบริเวณที ่จ ัดไว ้ส าหร ับผู ้ขายของ           

ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะและที่รวบรวมขยะมูลฝอย 

  ข้อ 19 บริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1) พื้นที่ต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่ายและต้องไม่มีน้ า
ขังอยู่ได้ 
   (2) จัดให้มีรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
   (3) แผงขายสินค้าต้องท าด้วยวัสดุถาวร  ท าความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บหรือสะสมสินค้าและของอื่นๆ  และต้องมีทางเข้าแผง
ส าหรับผู้ขายของไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร 
   (4) การจัดแผงต้องมีทางเดินส าหรับผู้ซื้อกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
   (5) น้ าใช้ในตลาดต้องเป็นน้ าประปาหรือน้ าที่สะอาดและจัดให้มีเพียงพอ 
   (6) ต้องมีทางระบายน้ ารอบตลาดแบบเปิด  ท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ มีความลาด
เอียงระบายน้ าสะดวก และมีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ก่อนระบายน้ าออกจากตลาด 

   ข้อ 20 ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะเช่นเดียวกับ
ข้อ 14 (1) – (9) และข้อ 15 (1) – (3) และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 

  ข้อ 21  ที ่รวบรวมมูลฝอยมีลักษณะเป็นที ่พักมูลฝอยที ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวันมีการปกปิดสามารถป้องกันสัตว์     
เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก  

  ข้อ  22  ต้องมีเนื ้อที ่ตามความเหมาะสมโดยจัด ให ้ม ีบริเวณที ่จ ัดไว ้ส าหร ับผู ้ขายของ         

ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย 

  ข้อ 23 บริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) แผงขายสินค้าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติ เมตร 
(2) ทางเดินระหว่างแผงส าหรับผู้ซื้อต้องกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร  
(3) น้ าใช้ในตลาดต้องเป็นน้ าประปาหรือน้ าที่สะอาดจัดให้มีปริมาณเพียงพอ 
(4) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ าก่อนปล่อยน้ าทิ้งลงสู่ท่อระบาย 

น้ าสาธารณะ 
  ข้อ  24  ต้องจัดให้ม ีส ้วมและที ่ถ ่ายปัสสาวะให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
เช่นเดียวกับข้อ  20  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื ่อนที่ตามจ านวนในข้อ  15  หรือส้วมสาธารณะหรือส้วม       

ของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใกล้เคียงห่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรตามที่จ านวนในข้อ 15 

  ข้อ 25  ที ่รวบรวมมูลฝอยมีลักษณะเป็นที ่พักมูลฝอยที ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิดสามารถป้องกันสัตว์    
เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก  

  ข้อ 26 การจัดวางสินค้าในตลาดต้องจัดวางผังการจ าหน่ายให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน
แยกเป็นอาหารสดชนิดต่างๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงส าเร็จและประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร  เพื่อสะดวก  

ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
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  ในกรณีที่เป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ  จะต้องมีการกั้นไม่ให้
ไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับการระบายน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ า
โดยไม่ให้เปื้อนพ้ืนตลาด 

  ข้อ 27 ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด  ตามทางเข้าสู่ตลาด ทางเดินและถนนรอบ
ตลาด 

  ข้อ 28 ให้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา 03.00 น. และปิดตลาดเมื่อถึงเวลา 23.00 น. เว้นแต่    
จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

  ข้อ 29 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้ตามกฎหมายด้วยควบคุมอาคาร
และติดตั้งในบริเวณที่เห็นได้ง่าย 

  ข้อ 30 ส้วม ก๊อกน้ าใช้ และสาธารณูปโภคอื่นๆที่จัดไว้ ต้องเปิดให้มีการใช้ตลอดเวลา    

ขณะประกอบกิจการการบ ารุงรักษาตลาด 

  ข้อ  31  ผู ้ร ับใบอนุญาตจัดตั ้งตลาดประเภทที ่ 1  ต้องปฏิบ ัต ิเกี ่ยวกับการดูแลร ักษา        

ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องบ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ 

เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ าประปา ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
(2) ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึมและมีฝาปิดประจ าทุกแผง  ให้มีการเก็บ 

กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
(3) ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วมอย่างเพียงพอและดูแล    

บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา 

  ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั ้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย  ดูแล    

ความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม บ่อดักไขมันให้ใช้การได้ดี ดูแลรวบรวมมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ     

และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาดทุกวันที่เปิดท าการ 

  ข้อ 33 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต้องไม่ท าการและดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอันอาจจะท า
ให้เกิดเหตุร าคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

(1) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพ่ือขาย  
(2) สะสม หมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง หรือเป็นที่ 

เพาะพันธุ์สัตว์น าโรค 
(3) ถ่ายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับ 

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(4) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้นจนเป็นสาเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย  

ต่อสุขภาพ 
(5) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนหรือน่าจะเกิดอันตราย  
(6) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน 
(7) กระท าการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

  ข้อ 34 ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด 

 



-7- 

อันได้แก่ การจัดระเบียบ  กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื ่อง  เช่น การฝึกอบรมผู้ขาย     

ของ ผู้ช่วยขายของ 

  ข้อ 35 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องวางสินค้าบนแผงหรือในขอบเขตที่วางขาย
ของที่จัดไว้ให้ ห้ามวางล้ าแผงหรือขอบเขตหรือต่อเติมแผงขายของออกมา  อันจะเป็นการกีดขวางทางเดิน   

ในตลาดและห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร  
  การวางและเก็บสะสมสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหาร   

ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

  ข้อ 36 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น 

พาหะน าโรคติดต่อ อันได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน 

โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
(2) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บในอุณหภูมิ    

ที่เหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
    (3)  การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ  ต้องใช้เครื ่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหาร           

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
    (4) ในกรณีที ่มีการท า  ประกอบ  ปรุง  ต้องจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนและต้องปฏิบัติ        
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
    (5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาดและปลอดภัย  มีการล้าง
และการเก็บที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 

  ข้อ 37  ถ้าปรากฏว่าผู ้ขายของหรือผู ้ช่วยขายของคนใดเป็นโรคติดต่อหรือโรคที ่สังคม
รังเกียจหรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  ถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไปจะเป็น
อันตรายแก่สุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ ่นมีอ านาจสั่งให้ผู ้ขายของ  หรือผู ้ช่วยขายของผู้นั ้น    

หยุดการปฏิบัติงานไว้ทันทีจนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 

  ข้อ 38 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ 39 เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ ตล.3 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไป จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุจะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  

  ข้อ 40 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

  ข้อ  41  ผู ้ร ับใบอนุญาตผู ้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือไม ่ประสงค์           
จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ                   

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล.4 

 ข้อ 42 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู ้ได้ร ับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล.4 ภายในสิบห้าวัน  
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นับแต่วันที ่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ  แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
   (1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
    (2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

   ข้อ 43 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.2  โดยประทับตราสีแดง  ค าว ่า          

“ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
    (2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม 
    (3)  บันทึกด้านหลังต ้นขั ้วใบอนุญาตเด ิมระบุสาเหตุการส ูญหาย  ถูกท าลาย        

หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 

  ข้อ 44 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด 

   ข้อ 45 ผู ้ร ับใบอนุญาตจัดตั ้งตลาดต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง ่าย          

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 46 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้
ใช้บังคับด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  ภายใน
ก าหนดเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปี ส าหรับตลาดประเภทที่ 1 และไม่เกินสองปี
ส าหรับตลาดประเภทที่ 2 

  ข้อ 47 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบตล.1 
    (2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบตล.2 
    (3) ค าขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบตล.3 
    (4) ค าขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบตล.4 

  ข้อ 48 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดส าหรับตลาดประเภทใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน  
  กรณีที ่ผู ้ร ับใบอนุญาตถูกสั ่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งและมีเหตุที ่จะต้องสั ่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

  ข้อ 49 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5 ต้องระวางโทษตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 

  ข้อ 50 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 หรือข้อ 38 ต้องระวางโทษตามมาตรา     

78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ข้อ  51  ผู ้ร ับใบอนุญาตผู ้ใดด าเนินการในระหว ่างถ ูกสั ่ง พ ักใช ้ใบอนุญาตตามข้อ  48       

วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ข ้อ  52  ผู ้ใ ด ฝ ่า ฝ ืน ข ้อบ ัญญ ัต ินี ้ ข ้อหนึ ่ง ข ้อ ใ ด  ต ้อ ง ร ะ ว า ง โ ทษตามมาตร า  7 3                    

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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 ข้อ  53  บรรดาใบอนุญาตที ่ได ้ออกก่อนว ันใช ้ข ้อบ ัญญัต ินี ้ให ้คงใช ้ได ้ต ่อไปจนสิ ้นอายุ    
ใบอนุญาตนั้น 

         ข้อ 54 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  

ประกาศ  ณ  วันที่....23.....เดือน....มีนาคม...........พ.ศ. ๒๕๖4  
           

 
 
     
(ลงชื่อ)           สรุเทพ    ปั่นกลาง 
        (นายสุรเทพ  ปั่นกลาง) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
          
                 เห็นชอบ 

 
 
 
      (ลงชื่อ) พ.จ.ท.   ทว ี  พิมพ์อุบล 
                         (ทวี    พิมพ์อุบล) 
                         นายอ าเภอโนนสูง 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 
 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ตล.1 

 
เลขรับที่.........../.............             แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                       เลขที่..................... 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................................. อายุ............ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................ถนน............................. ............................... 
ต าบล..............................อ าเภอ........................จังหวัด........................ ....................รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท์………………………………หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย………………………………………….. 
(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด).....................ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).............................................. .......... 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
 ............1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ............2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ............3) ใบอนุญาตเดิม 
 ............4) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย 
 ............5) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ............6) อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 
 
 

-2- 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(     ) เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้……………………………………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(     ) เห็นสมควรไมอ่นุญาต เพราะ…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                 (..........................................) 
                                          ต าแหน่ง....................................... 
                                          วันที่............./................/............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    (    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
    (    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
                           (ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                     (..........................................) 
                                     ต าแหน่ง....................................... 
                                     วันที่............./................/............. 
 



 
แบบ ตล.2 

 
 
 
 
 

                                               
                                              ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เล่มที่.......................เลขที่....................... 
 อนุญาตให้.......................................................................................................สัญชาติ...... .......................       
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................ .............
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด........................... ................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์……………………..หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................... 
  1) ประกอบกิจการจัดตั้งตลาด ประเภท.................................................................. ................................ 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..................................................................ต าบล/แขวง........................ ................... 
อ าเภอ/เขต..................จงัหวดั........................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท…์……………………………..…….. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................ตารางเมตร ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......................... .บาท 
(................................................................................. .......) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่....................... 
ลงวันที่............................เดือน..................................พ.ศ..................................  
  2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
  3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
      3.1)......................................................................................................................... ........................... 
          3.2)......................................................................................................................... ........................... 
                3.3)................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................                
                ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                                     ออกให้ ณ วันที่................ เดือน..................................พ.ศ........................ 

                                         (ลงชื่อ)............................................................ 
                                                         (..............................................................) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................... 
                                                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ตล.3 
 

เลขรับที่.........../.............             แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต                               เลขที่..................... 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................................. อายุ............ปี สัญชาติ...................  
อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................ถนน............................. ............................... 
ต าบล..............................อ าเภอ........................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพท์………………………………หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย………………………………………….. 
(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด).....................ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)............................................ ............ 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
 ............1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ............2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ............3) ใบอนุญาตเดิม 
 ............4) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย 
 ............5) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ............6) อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
          (   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
          (   ) เห็นสมควรไม่ต่อใบอนุญาต เพราะ
....................................................................................  
(ลงชื่อ)..................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (..................................) 
ต าแหน่ง....................................................................... 
วันที่............./........................../................................... 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
          (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงชื่อ)......................................................................... 
           (...........................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................... 
วันที่............./........................../................................... 



 
แบบ ตล.4 

 
เลขรับที่.........../.............             ค าร้องขออนุญาตต่างๆ                                      เลขที่..................... 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................................. อายุ............ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................ถนน............................. ............................... 
ต าบล..............................อ าเภอ........................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............. .............. 
โทรศัพท์………………………………หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................................... .... 

ขอยื่นค าร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด
ด้วย......................................................................................................................... ........................... 

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

................................................................................. ................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ .....................................................................................................  
 จึงมีความประสงค์……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอรับรองว่า ข้อความตามค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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


