
 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

  อาศัยความนัยมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์  ท่ี ชย ๐๐๒๓.๑๘/๓๑๗๔  
ลงวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  
๒๕๖๔  ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนาแล้วสิบห้าวัน   
 

  ท้ังนี้  หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร.  
๐ ๔๔๘๕ ๙๒๑๑  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  www.phetpattana.go.th  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
     (ลงช่ือ) 
        (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
................................................... 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 

เหตุผล 
 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชรพัฒนา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  ตลาด  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลละองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  
๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และ
นายอำเภอบำเหน็จณรงค์  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  ตลาด  
พ.ศ.  ๒๕๖๔”  

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  นับแต่วันถัดจาก 
วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน 
  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
ต้ังแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ติดประกาศไว้หน้าท่ี
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และท่ีทำการกำนันในเขตพื้นท่ีแล้วอย่างน้อยเจ็ดวัน  ยกเว้น
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัตินี้  
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและติดประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามความดังกล่าวมาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้ 
 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสีย
ง่าย  ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ 
 



 

 

-๒- 
 
สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุม  เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว  หรือตามวันท่ี
กำหนด 
  “สินค้า”  หมายความว่า  ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่น ๆ  ท่ีมี
สภาพเป็นของสด  
  “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์
ท่ีมีการชำแหละ  ณ  แผงจำหน่ายสินค้า  
  “อาหารประเภทปรุงสำเร็จ”  หมายความว่า  อาหารท่ีได้ผ่านการทำ  ประกอบหรือปรุง
สำเร็จพร้อมท่ีจะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 
  “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความว่า  การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อให้อาหาร
สะอาดปลอดภัยจากเช้ือโรค  และสารเคมีท่ีเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค  เช่น  
อาหาร  ผู้สัมผัสอาหาร  สถานท่ีทำ  ประกอบ  ปรุง  และจำหน่ายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์  สัตว์และแมลงท่ี
เป็นพาหะนำโรค 
  “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทำความสะอาดตัวอาคาร  แผง
จำหน่ายสินค้าในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ำ  ตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ำเสีย  
ท่ีเก็บรวบรวม  หรือท่ีรองรับมูลฝอย  ห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  และบริเวณตลาดให้สะอาด  ไม่มี
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย่  ฝุ่นละอองและคราบสกปรก  รวมท้ังให้มีการฆ่าเช้ือ  ท้ังนี้สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มี
ผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  การเปล่ียนแปลง 
ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด  ภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ัง
ตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จัดต้ัง
ตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าท่ี  แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบั ติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วย  และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

 
 
 



 

 

-๓- 
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของตลาด 

 

 ข้อ  ๖  ตลาดแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
  (๑)  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ได้แก่  ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกำหนดไว้
ในส่วนท่ี ๑ 
  (๒)  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามท่ีกำหนดไว้
ในส่วน ท่ี  ๒ 
 ข้อ  ๗  ท่ีต้ังของตลาด  ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย  
โรงเล้ียงสัตว์  แหล่งโสโครก  ท่ีกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เว้นแต่จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ส่วนท่ี ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 

 

 ข้อ  ๘  ตลาดประเภทท่ี  ๑  ต้องมีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง  คือ  อาคารส่ิงปลูก
สร้างสำหรับผู้ขายของ  ท่ีขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
และท่ีจอดยานพาหนะ  ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 
 ข้อ  ๙  อาคารส่ิงปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมี   และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง  
  (๒)  ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง  
  (๓)  หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
  (๔)  พื้นทำด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไม่ดูดซึมน้ำ  เรียบ  ล้างทำความสะอาดง่ายไม่มีน้ำขัง
และไม่ล่ืน 
  (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
  (๖)  เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวาง  ทำด้วยวัสดุถาวรและแข็งแรง  สามารถป้องกันสัตว์  เช่น  
สุนัข  มิให้เข้าไปในตลาด  
  (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไม่มีกล่ินเหม็นอับ 
  (๘)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลักซ์  
 



 

 

-๔- 
 
  (๙)  แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และทำ
ความสะอาดง่าย  มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑.๕  ตารางเมตร  และมี
ทางเข้าออกสะดวก  โดยมีท่ีนั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  
  (๑๐)  น้ ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้ างสิน ค้าหรือ 
ล้างมือ  ท้ังนี้   ต้องวางท่อในลักษณะท่ีปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก  ไม่ติดหรือทับ 
กับท่อระบายน้ำเสียหรือส่ิงปฏิกูล  โดย 
   (ก )  มี ท่ี ล้างอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำ 
ไม่น้อยกว่า  ๓  ก๊อก  กรณีท่ีมีแผงจำหน่ายอาหารสดต้ังแต่  ๓๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีท่ีล้างอาหารสด  ๑  
จุดต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถ้าเกิน  ๑๕  แผง  ให้ถือเป็น  ๓๐  แผง 
   (ข)  มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ  และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 
   (ค)  มีท่ีเก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้  กรณีท่ีมีแผงจำหน่าย
อาหารสดต้ังแต่  ๕๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่าย
อาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถ้าเกิน  ๕๐  แผง  ให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง 
  (๑๑)  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง  และทางระบายน้ำ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  ท้ังนี้  ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
  (๑๒)  การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารความใน (๑) 
และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับ  และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นท่ีซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบ
อาคารตลาด  ทางเข้าออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกำหนดได้ 
 ข้อ  ๑๐  ต้องจัดให้มีท่ีขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด  โดยเฉพาะมีพื้นท่ีเพียงพอสำหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า  และการรักษาความสะอาด  
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับ  และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นท่ีซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีท่ีขนถ่ายสินค้าตามท่ีกำหนดได้ 
 ข้อ  ๑๑  ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะ  และอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนท่ีกำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารตลาดต้อง
แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง 
  ข้อ  ๑๒  ต้องจัดให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก  มีการปกปิดและป้องกัน 
 



 

 

-๕- 
 
ไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ีย  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น  
 ข้อ  ๑๓  ต้องจัดให้มีท่ีจอดยานพาหนะอย่างเหมาะสม  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 

 

 ข้อ  ๑๔  ตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องจัดให้มีสถานท่ีสำหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะ  อ่างล้างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี ้
 ข้อ  ๑๕  สถานท่ีสำหรับผู้ขายของต้องมี  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 
  (๒)  บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  โดยมี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง  ไม่ล่ืน  สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย  และไม่มีน้ำขัง  เช่น  พื้นคอนกรีต 
พื้นท่ีปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ  หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
  (๓)  แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ  ทำความสะอาดง่าย  มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
  (๔)  น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีท่ีล้างทำความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด  แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ  และแผงจำหน่าย
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ  
  (๕)  ทางระบายน้ำจากจุดท่ีมีท่ีล้าง  โดยเป็นรางแบบเปิด  ทำด้วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  มีความ
ลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือ
แหล่งน้ำสาธารณะ  และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน  หรือบ่อพักน้ำเสีย  ก่อน
ระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ 
  (๖)  กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผ้าใบ  เต็นท์  ร่มหรือส่ิงอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน  ต้องอยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง  
 ข้อ  ๑๖  ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวน และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และต้ังอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมนอก
สถานท่ีขายของ  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ี  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชน  หรือส้วมของหน่วยงานราชการท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ท้ังนี้  ให้มรีะยะห่างจากตลาดไม่เกิน  ๕๐  เมตร 
 ข้อ  ๑๗  ต้องจัดให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่
ละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



 

 

-๖- 
 
 ข้อ  ๑๘  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๒  ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทท่ี  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาดประเภทท่ี  
๑  ได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด
ประเภทท่ี  ๒  ให้เป็นตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลาและขั้นตอนท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด 
 

หมวด ๒ 
การดำเนินกิจการตลาด 

 

 ข้อ  ๑๙  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน  เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและปอ้งกันการปนเป้ือนในอาหาร 
 ข้อ  ๒๐  กำหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดต้ังแต่เวลา  ๐๓.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๒๒.๐๐  น. 
 ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๑  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ของตลาด  ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา  เช่น  ตัว
อาคาร พื้น  ฝ้าเพดาน  แผงจำหน่ายสินค้า  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง  และทางระบายน้ำ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  
เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  ก๊อกน้ำ  ท่อน้ำประปา  และสาธารณูปโภคอื่น 
  (๒)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บ่อดักไขมัน  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำท้ิง  และทางระบายน้ำ  มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจำทุกวัน  และดูแลท่ี
เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๓)  ดูแลห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด  ใช้การได้ดี  และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด  
  (๔)  จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหาร
สด และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ  และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
  (๕)  จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 
  (๖)  ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละมิให้ปล่อยน้ำหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาด  และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด  
 ข้อ  ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 



 

 

-๗- 
 
    (๑)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย รวมท้ังกรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ำเสีย  และทางระบายน้ำ  มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจำทุกวัน  และ
ดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
    (๒)  ดูแลห้องส้วม  ท่ีปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด  ใช้การได้ดี  และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 
    (๓)  จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหาร
สด  และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้าง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาล  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้
ปฏิบัติ 
    (๔)  จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชำแหละลงสู่พื้นตลาด  
 ข้อ  ๒๓  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ  มลพิษท่ีเป็นอันตราย  หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๑  หรือตลาดประเภทท่ี  ๒  ต้องไม่กระทำการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการ  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  จำหน่ายอาหารท่ีไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
    (๒)  นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อจำหน่าย 
    (๓)  ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมทั้งฆ่า
หรือชำแหละสัตว์ปีก  ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องท่ีนั้น 
    (๔)  สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทำให้สถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง  เป็นเหตุ
รำคาญ  เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย  หรือเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค 
    (๕)  ถ่ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอย
หรือส่ิงปฏิกูล 
    (๖)  ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็น  หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
    (๗)  ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
    (๘)  ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหรือเป็นท่ีพักค้างคืน 
    (๙)  กระทำการอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ  มลพิษท่ีเป็นอันตราย  หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ  เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกล่ินเหม็น 
 

หมวด ๓ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 



 

 

-๘- 
 

 ข้อ  ๒๔  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ  และให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้
จัดต้ังตลาด  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (๒)  การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (๓)  การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน 
  (๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
  (๕)  การล้างตลาด 
  (๖)  การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๗)  การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 ข้อ  ๒๕  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสิน ค้าและแผงจำหน่ายสินค้า 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีกำหนด  โดยห้ามวางสินค้าล้ำแผง
จำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีกำหนด  และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ  และแสงสว่าง  ท้ังนี้  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
  (๒)  ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
  (๓)  ให้วางสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องด่ืม  และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตท่ีกำหนด  โดย
สูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
   (๔)  ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า  เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  หรืออาหารท่ีมีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด  ท้ังนี้  ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค  
  (๕)  ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดท่ีทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพท่ีเป็นจริง 
   (๖)  ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 ข้อ  ๒๖  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะ
นำโรคติดต่อ  เช่น  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบ 
 



 

 

-๙- 
 
ชนิดเอ  ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์  และโรคตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
    (๒)  ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ  สะอาด  เรียบร้อย  หรือตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (๓)  ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  เช่น  ไม่
ไอหรือจามรดอาหาร  ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง  ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร  ไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา  ท้ังนี้   ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
 ข้อ  ๒๗  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย  ทำ
ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  อาหารท่ีขายต้องสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  
   (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว์  เนื้อสัตว์  และอาหารทะเล  ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน  ๕ 
องศาเซลเซียส  ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
   (๓)  การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภาชนะท่ีสะอาด  และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ  
   (๔)  ในกรณีท่ีเป็นแผงจำหน่ายอาหาร  ซึ่งมีการทำ  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ต้องจัด
สถานท่ีไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น  และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
   (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้  เช่น  เขียง  เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม  
ช้อนและส้อม  ตะเกียบ  และแก้วน้ำ  ต้องสะอาดและปลอดภัย  มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต้อง 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาต 

 

 ข้อ  ๒๘  ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ 
นี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาประกาศกำหนด 
 ข้อ  ๒๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 



 

 

-๑๐- 
 
    (๑)  ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพื่อขาย 
    (๒)  ห้ามสะสม  หมักหมม  ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  ทำให้สถานท่ีสกปรกรกรุงรังหรือเป็นท่ี 
เพาะพันธุ์สัตว์นำโรค 
    (๓)  ห้ามถ่ายเท  ท้ิง  มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับ
มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล 
    (๔)  ห้ามทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้น  จนเป็นสาเหตุในทางเส่ือม  หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
    (๕)  ห้ามก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  หรือน่าจะเกิดอันตราย 
    (๖)  ห้ามใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหลับนอน 
    (๗)  ห้ามกระทำการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น 
 ข้อ  ๓๐  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 
 ข้อ  ๓๑  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต  หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ  ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจำเป็นท่ี
จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคำส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๓๒  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 



 

 

-๑๑- 
 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙  ด้วย 
 ข้อ  ๓๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
สำหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกำหนด  ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชำระ   เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 
 ข้อ  ๓๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 ข้อ  ๓๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๓๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุด  ตามแบบ
ท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ  ๓๗  ในกรณี ท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญ าตไม่ปฏิบั ติ   หรือปฏิบั ติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ี
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๓๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 



 

 

-๑๒- 
 
    (๒)  ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕ 
    (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ี
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
 ข้อ  ๓๙  คำส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคำส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคำส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต   และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคำส่ังไปถึง  หรือวันปิดคำส่ัง 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๔๐  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ 

 

 ข้อ  ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๔๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้  และให้มีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔        
 
 

                      (ลงช่ือ)  
                                     (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เห็นชอบ  

 
 (นางสาวอ้อยใจ  คำบุญเรือง) 
            นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

ลำดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
       ๑ 

๑.๑ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตามมาตรา  ๓๔  ฉบับละ 

 
๒,๐๐๐ 
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