
๑ 

 

 บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า                                                 

เร่ือง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
******************************** 

 

หลักการ 
 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ เรื่อง ตลำด สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และสถำนที่สะสมอำหำรในเขตองค์กำร
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

เหตุผล 
 โดยที่เป็นกำรสมควร มีข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำเรื่อง ตลำด สถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำร และสถำนที่สะสมอำหำร ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดตั้ง 
เวลำด ำเนินกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรเพ่ือผู้รับอนุญำตให้จัดตั้งตลำด    ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำม
สะอำดเรียบร้อยภำยในตลำดให้ถูกสุขลักษณะและอนำมัย   และรวมทั้งกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย กำรระบำย
น้ ำทิ้ ง กำรระบำยอำกำศ กำรป้องกันมิให้ เกิดเหตุร ำคำญ และป้องกันกำรกำรระบำดของโรคติดต่อ
ผู้ด ำเนินกำรและผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ให้รวมสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และสถำนที่สะสมอำหำรเป็นที่ต้องปฏิบัติด้วย 
เพ่ือควำมเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำจึงได้ออก
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำเรื่อง ตลำด สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และสถำนที่สะสมอำหำรใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ โดยอำศัยอ ำนำจจำกพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๗๑ ประกอบพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๓๕ และพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงสมควรมีข้อบัญญัติต ำบลว่ำด้วยเรื่องดังกล่ำว ไว้บังคับใช้ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำดหญ้ำเพ่ือควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า                                                            
เร่ือง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒ 

   
โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำเรื่อง ตลำด สถำนที่

จ ำหน่ำยอำหำร และสถำนที่สะสมอำหำร ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๓ 
และมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำโดยควำมเห็นชอบ
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำและนำยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จึงตรำ
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ “ ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำเรื่อง ตลำด 
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ.  ๒๕๖๒ ” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำดหญ้ำเมื่อพ้นก ำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกำศ โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำด
หญ้ำ 

ข้อ ๓  บรรดำข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหารสด” หมำยควำมว่ำ อำหำรประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืน ๆ ที่มี

สภำพเป็นของสด 
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมำยควำมว่ำ อำหำรสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์

ที่มีกำรช ำแหละ ณ แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ 
 “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมำยควำมว่ำ อำหำรที่ได้ผ่ำนกำรท ำ ประกอบหรือปรุง

ส ำเร็จพร้อมที่จะรับประทำนได้ รวมทั้งของหวำนและเครื่องดื่มชนิดต่ำง ๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรและควบคุมปัจจัยต่ำง ๆ เพ่ือให้อำหำร

สะอำดปลอดภัยจำกเชื้อโรค และสำรเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของผู้บริโภค เช่นอำหำร 
ผู้สัมผัสอำหำร สถำนที่ท ำ ประกอบ ปรุง และจ ำหน่ำยอำหำร ภำชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพำหะน ำ
โรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมำยควำมว่ำ กำรท ำควำมสะอำดตัวอำคำรแผง
จ ำหน่ำยสินค้ำในตลำด พ้ืน ผนัง เพดำน ทำงระบำยน้ ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ ำเสีย ที่ เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ และบริเวณตลำดให้สะอำด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ยักไย่ ฝุ่นละอองและครำบสกปรก รวมทั้งให้มีกำรฆ่ำเชื้อ ทั้งนี้ สำรเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของตลำด 



๓ 

 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ ถุงพลำสติก ภำชนะที่
ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์หรือซำกสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวำดจำกถนน ตลำด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือกำรนั้น 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนที่มีหน้ำที่ตรวจตรำดูแลรับผิดชอบ

ในกำรด ำเนินกำรสำธำรณสุขให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำดหญ้ำ 

“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ตลาด” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ ซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ส ำหรับขำยอำหำรส ำหรับเนื้อ ปลำ 
ผัก ผลไม้ หรืออำหำร  อันมีสภำพเป็นของสดของเสียง่ำย  

ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง  ขยาย หรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

ควำมในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่ กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กำรของรัฐ
ที่ได้จัดตั้งตลำดขึ้นตำมอ ำนำจหน้ำที่ แต่ในกำรด ำเนินกิจกำรตลำดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญำต
ตำมข้อบัญญัตินี้และพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลำดตำมข้อบัญญัตินี้
ปฏิบัติเป็นกำรเฉพำะรำยก็ได้ 

 
 หมวด ๒ 

ลักษณะของตลาด 
   

ข้อ ๖  ตลำดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร และมีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ใน

ส่วนที่ ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร และมีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ใน

ส่วนที่ ๒ 
ข้อ ๗  ที่ตั้งของตลำดต้องอยู่ห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร จำกแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของ

เสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย เว้นแต่ 
จะมีวิธีกำรป้องกันซึ่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขได้ให้ควำมเห็นชอบ 

 
 



๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 
   

ข้อ ๘  ตลำดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสร้ำง คือ อำคำรสิ่ง
ปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของ ที่ขนถ่ำยสินค้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ    ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูล
ฝอย และที่จอดยำนพำหนะ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๙  อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของต้องมีและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถนนรอบอำคำรตลำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร และมีทำงเข้ำออกบริเวณตลำดกว้ำง ไม่
น้อยกว่ำ ๔ เมตร อย่ำงน้อยหนึ่งทำง 

(๒) ตัวอำคำรตลำดท ำด้วยวัสดุถำวร มั่นคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคำสร้ำงด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทำน ควำมสูงของหลังคำต้องมีควำม

เหมำะสมกับกำรระบำยอำกำศของตลำดนั้น 
(๔) พ้ืนท ำด้วยวัสดุถำวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ ำ ผิวเรียบ ล้ำงท ำควำมสะอำดง่ำย ไม่มีน้ ำขัง

และไม่ลื่น 
(๕) ทำงเดินภำยในอำคำรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒ เมตร 
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัขมิ

ให้เข้าไปในตลาด 
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
(๙) แผงจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรท ำด้วยวัสดุถำวร เรียบ มีควำมลำดเอียง และท ำควำม

สะอำดง่ำย มีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๑.๕ ตำรำงเมตร และมี
ทำงเข้ำออกสะดวก โดยมีที่นั่งส ำหรับผู้ขำยของแยกต่ำงหำกจำกแผง 

 (๑๐) น้ ำประปำ หรือน้ ำสะอำดแบบระบบท่ออย่ำงเพียงพอส ำหรับล้ำงสินค้ำ หรือล้ำงมือ 
ทั้งนี้ ต้องวำงท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดกำรปนเปื้อนจำกน้ ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบำยน้ ำเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีที่ล้ำงอำหำรสดอย่ำงน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ ๓ 
ก๊อก กรณีที่มีแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้ำงอำหำรสด ๑ จุดต่อจ ำนวนแผง
จ ำหน่ำยอำหำรสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้ำเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

(ข) มีก๊อกน้ ำประจ ำแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำย
อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ 

(ค) มีที่เก็บส ำรองน้ ำในปริมำณเพียงพอและสะดวกต่อกำรใช้ กรณีที่มีแผงจ ำหน่ำย
อำหำรสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ ำส ำรองอย่ำงน้อย ๕ ลูกบำศก์เมตรต่อจ ำนวนแผงจ ำหน่ำยอำหำร
สดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้ำเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 

(๑๑) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และทำงระบำยน้ ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

 



๕ 

 

(๑๒) กำรติดตั้งระบบกำรป้องกันอัคคีภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรควำมใน (๑) 
และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลำดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ำกัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อำจจัดให้มีถนนรอบ
อำคำรตลำด ทำงเข้ำออกบริเวณตลำด และทำงเดินภำยในอำคำรตำมท่ีก ำหนดได้ 

ข้อ ๑๐  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ำยสินค้ำตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพำะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
ส ำหรับกำรขนถ่ำยสินค้ำในแต่ละวัน และสะดวกต่อกำรขนถ่ำยสินค้ำและกำรรักษำควำมสะอำด 

ข้อ ๑๑  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมแบบและจ ำนวนที่ก ำหนดใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และตั้งอยู่ในที่เหมำะสมนอกตัวอำคำรตลำด หรือในกรณีที่อยู่ในอำคำร
ตลำดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพำะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ ำหน่ำยอำหำรโดยตรง 

ข้อ ๑๒  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร ตั้งอยู่นอกตัวอำคำรตลำดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ำออกได้สะดวกมีกำรปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้ำไปคุ้ยเข่ีย ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเห็นชอบว่ำ
เหมำะสมกับตลำดนั้น 

ข้อ ๑๓  ต้องจัดให้มีที่จอดยำนพำหนะอย่ำงเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 
   

ข้อ ๑๔  ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ  อ่าง
ล้างมือ และท่ีเก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๕  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๒) บริเวณส ำหรับผู้ขำยของประเภทอำหำรสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะ โดยมี

ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สำมำรถล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย และไม่มีน้ ำขัง เช่น พ้ืนคอนกรีตพ้ืนที่
ปูด้วยคอนกรีตส ำเร็จ หรือพ้ืนลำดด้วยยำงแอสฟัลต์ 

(๓) แผงจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรท ำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท ำควำมสะอำดง่ำยมี
ควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร และอำจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(๔) น้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้ำงท ำควำมสะอำดอำหำรและ
ภำชนะในบริเวณแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำย
อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ 

(๕) ทำงระบำยน้ ำจำกจุดที่มีที่ล้ำง โดยเป็นรำงแบบเปิด ท ำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีควำมลำด
เอียงให้สำมำรถระบำยน้ ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือ
แหล่งน้ ำสำธำรณะ และไม่ก่อให้ เกิด เหตุ เดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชนข้ำงเคียง  ในกรณี จ ำเป็น                 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อำจก ำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ ำ
เสีย ก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะก็ได้ 

 
 



๖ 

 

 
(๖) กรณีที่มีโครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลังคำ โครงเหล็กคลุมผ้ำใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภำพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ ๑๖  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมจ ำนวนและหลักเกณฑ์ด้ำน
สุขลักษณะที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด โดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมำะสม
นอกสถำนที่ขำยของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสำธำรณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงำน
รำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่ำงจำกตลำดไม่เกิน ๕๐ เมตร 

ข้อ ๑๗  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอย่ำงเพียงพอที่จะรองรับปริมำณมูล
ฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข 

ข้อ ๑๘  เมื่อผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดประเภทที่ ๒ ได้ด ำเนินกิจกำรต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลำหนึ่งแล้ว ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นว่ำตลำดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภำพที่จะพัฒนำเป็นตลำด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญำตร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแผนกำรพัฒนำปรับปรุง
ตลำดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลำดประเภทที่ ๑ ตำมข้อบัญญัตินี้ ตำมระยะเวลำและขั้นตอนที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นก ำหนด 

 

หมวด ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

   
ข้อ ๑๙  กำรจัดวำงสินค้ำในตลำดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพ่ือ

สะดวกในกำรดูแลควำมสะอำดและป้องกันกำรปนเปื้อนในอำหำร 
ข้อ ๒๐  กำรเปิดและปิดตลำดต้องเป็นไปตำมเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 
ข้อ ๒๑  ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น    
ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสีย  หรือน้ าทิ้ง ทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวันและดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

 



๗ 

 

(๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหาร
สดและแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

(๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ า หรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ า หรอืของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 

ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาตลาด การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด   และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวันและดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ด าเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 

ข้อ ๒๓  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและ          
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

           (๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(๓) ฆ่ำหรือช ำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลำด รวมทั้งฆ่ำหรือ

ช ำแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดกำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมำจำกสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(๔) สะสม หรือหมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลำด จนท ำให้สถำนที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ

ร ำคำญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรำย หรือเป็นที่เพำะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพำหะน ำโรค 
(๕) ถ่ำยเท หรือทิ้งมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจำกที่ซึ่งจัดไว้ส ำหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 
(๖) ท ำให้น้ ำใช้ในตลำดเกิดควำมสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอำจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรำยแก่ผู้อ่ืน 
 



๘ 

 

(๘) ใช้ตลำดเป็นที่พักอำศัยหรือเป็นที่พักค้ำงคืน 
(๙) กระท ำกำรอ่ืนใดที่อำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ มลพิษที่เป็นอันตรำย หรือกำรระบำดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ควำมสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

   
ข้อ ๒๔  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติและให้ควำมร่วมมือกับผู้รับ

ใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำด เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรรักษำควำมสะอำดของตลำด 
(๒) กำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ 
(๓) กำรดูแลควำมสะอำดแผงจ ำหน่ำยสินค้ำของตน 
(๔) กำรรวบรวมมูลฝอยลงในภำชนะรองรับที่เหมำะสม 
(๕) กำรล้ำงตลำด 
(๖) กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและอ่ืน ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่เจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
(๗) กำรตรวจสุขภำพตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน

สำธำรณสุข 
ข้อ ๒๕  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ำและแผงจ ำหน่ำย

สินค้ำ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้วำงสินค้ำบนแผงจ ำหน่ำยสินค้ำหรือขอบเขตที่ก ำหนด โดยห้ำมวำงสินค้ำล้ ำแผง

จ ำหน่ำยสินค้ำหรือขอบเขตที่ก ำหนด และห้ำมวำงสินค้ำสูงจนอำจเกิดอันตรำยหรือส่งผลกระทบต่อระบบกำร
ระบำยอำกำศ และแสงสว่ำง ทั้งนี้  ตำมที่ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข 

(๒) ห้ำมวำงสินค้ำประเภทวัตถุอันตรำยปะปนกับสินค้ำประเภทอำหำร 
(๓) ให้วำงสินค้ำประเภทอำหำร เครื่องดื่ม และภำชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก ำหนดโดยสูง

จำกพ้ืนตลำดไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร 
(๔) ห้ำมเก็บสินค้ำประเภทอำหำรไว้ใต้แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ เว้นแต่อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิด

สนิทตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร หรืออำหำรที่มีกำรป้องกันกำรเน่ำเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีกำรรักษำ
ควำมสะอำดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพำหะน ำโรค 

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท ำให้ผู้บริโภคมองเห็นอำหำรต่ำงไปจำกสภำพที่เป็นจริง 
(๖) ห้ำมต่อเติมแผงจ ำหน่ำยสินค้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่ นโดย

ค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
ข้อ ๒๖  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องมีสุขอนำมัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพำหะ

น ำโรคติดต่อ เช่น อหิวำตกโรค ไข้รำกสำดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คำงทูม วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนัง ที่น่ำรังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมำจำกสัตว์ และโรคตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 



๙ 

 

(๒) ในระหว่ำงขำยสินค้ำต้องแต่งกำยสุภำพ สะอำด เรียบร้อย หรือตำมที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

(๓) ในระหว่ำงขำยสินค้ำประเภทอำหำรต้องปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคล เช่น       
ไม่ไอ หรือจำม รดอำหำร ไม่ใช้มือหยิบ หรือจับอำหำรที่พร้อมรับประทำนโดยตรง ล้ำงมือให้สะอำดก่อนหยิบ
หรือจับอำหำร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรำ ทั้งนี้ ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข 

ข้อ ๒๗  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในกำรจ ำหน่ำย  
ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอำหำร และกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น้ ำใช้และของใช้ต่ำง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อำหำรที่ขำยต้องสะอำด และปลอดภัยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย
อำหำร 

(๒) อำหำรสดเฉพำะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอำหำรทะเล ต้องเก็บรักษำในอุณหภูมิ ไม่เกิน ๕ 
องศำเซลเซียสในตู้เย็น หรือแช่น้ ำแข็งตลอดระยะเวลำกำรเก็บ 

(๓) กำรจ ำหน่ำยอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภำชนะที่สะอำด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอำหำรเพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อน และรักษำอุปกรณ์ปกปิดอำหำรนั้น ให้สะอำดและใช้กำรได้ดีอยู่
เสมอ 

(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ ำหน่ำยอำหำร ซึ่งมีกำรท ำ ประกอบ และปรุงอำหำร ต้องจัดสถำนที่
ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะเพ่ือกำรนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักกำรสุขำภิบำลอำหำร 

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภำชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้ำว จำน ชำม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ ำ ต้องสะอำดและปลอดภัย มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ 
   

ข้อ ๒๘  เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชน หรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพ้ืนผิวภาชนะ
อุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาด พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัว
บ่งชี้ในปริมาณท่ีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 

(๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกินกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 



๑๐ 

 

(๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส 
หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และ
โรคอ่ืนที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดย
พบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งยืนยันว่าบริโภค
อาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งท าให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่
จ าหน่ายในตลาดนั้น 

(๔) ถังเกรอะหรือถังบ าบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

 
หมวด ๖ 

ใบอนุญาต 
   

ข้อ ๒๙  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดสดจ าหน่ายสินค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน ๒ ชุด 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง จ านวน ๒ ชุด 

(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

(๕) หนังสือมอบอ านาจในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 

(๖) อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๐  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้ องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 



๑๑ 

 

 

ข้อ ๓๑  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 

ข้อ ๓๒  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 
๒๙ และข้อ ๓๐ โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับปรุงจนครบจ านวน 

ข้อ ๓๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดหญ้า 

ข้อ ๓๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
 



๑๒ 

 

ข้อ ๓๗  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๘   เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า          
ผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ 

ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๓๙  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง    
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๑  ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ใดได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้ง ตลาด สถานที่ 
จ าหน่ายอาหารหรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษ
ตามมาตรา 72 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ตามมาตรา 72 – ผู้ใดจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
200 ตำรำงเมตร โดยไม่ได้รับใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000.- บำท 

ข้อ ๔๒ บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ
ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  

ข้อ ๔๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

 



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

  
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 

            ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง  ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน ( บาท ) หมายเหตุ 

๑. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                           
ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
๑,๐๐๐.- 
  ๕๐๐.- 

 

 
พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

พื้นที่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

๒ ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือภายใน     
๓๐ วัน มิฉะนั้น ต้องช าระค่าปรับ
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 

  
 

 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 

                        เรื่อง  
         ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
     และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 

ของ 
 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 


