
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  ว่าด้วยตลาด   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลและนายอ าเภอหล่มเก่า  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน

นับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล   
ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   
ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้   
 “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว   
หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่ก าหนด 

 “สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน   
 “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่   
  (๑) วัตถุทุกชนิดที่ คนกิน   ดื่ ม   หรือน า เข้ าสู่ ร่ า งกายไม่ว่ าด้วยวิ ธี ใด  ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส   

 “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเป็นของสด   

 “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ”  หมายความว่า  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ 

หรือเนื้อสัตว์ที่มีการช าแหละ  ณ  แผงจ าหน่ายสินค้า   

 “อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ท าให้แห้ง  หรือหมักดอง   

หรือในรูปอื่น ๆ  รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร   

 “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการท า  ประกอบ   

หรือปรุงส าเร็จ  พร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   

 “สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความว่า  การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ   เพ่ือให้อาหารสะอาด  

ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค  เช่น  อาหาร  

ผู้สัมผัสอาหารสถานที่ท า  ประกอบ  ปรุง  และจ าหน่ายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์  สัตว์และแมลงที่เป็น

พาหะน าโรค   

 “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การท าความสะอาดตัวอาคาร  

แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ า  ตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน   

บ่อพักน้ าเสีย  ที่เก็บรวบรวม  หรือที่รองรับมลูฝอย  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  และบริเวณตลาด  

ให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  หยากไย่  ฝุุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ  

ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด   

 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ  

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรอืซากสัตว์  รวมตลอดถงึสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อืน่   

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
การเปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ   
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย   

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ  
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่   แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ   
ผู้ที่รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วย  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ  
เป็นการเฉพาะรายก็ได้   

ข้อ  ๖ ตลาด  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้   
 (๑)  ตลาดประเภทที่  ๑  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้  

ในส่วนที่  ๑   
 (๒)  ตลาดประเภทที่  ๒  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มโีครงสร้างอาคาร  และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้  

ในส่วนที่  ๒   
ข้อ  ๗  ที่ตั้งของตลาดต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์   

แหล่งโสโครกที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  
เว้นแต่จะมีวิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

ตลาดประเภทท่ี  ๑ 
ข้อ  ๘  ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง  คือ  อาคาร 

สิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวม  
หรือที่รองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ  ๙  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้   

 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง 

 (๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง   
 (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมี 

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น   

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๔)  พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไม่ดูดซึมน้ า  เรียบ  ล้างท าความสะอาดง่าย  ไม่มีน้ าขัง  

และไม่ลื่น   

 (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร   

 (๖)  เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  และสามารถปูองกันสัตว์  

เช่น  สุนัขมิให้เข้าไปในตลาด   

 (๗)  มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ   

 (๘)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลักซ์  ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้แสง

หรือวัสดุอื่นที่ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ   

 (๙)  แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง   

และท าความสะอาดง่ายมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๕  ตารางเมตร  

และมีทางเข้าออกสะดวกโดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง   

 (๑๐)  มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  

ทั้งนี้  ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสีย

หรือสิ่งปฏิกูลโดย   

  (ก)  มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย  ๑  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า  

๓  ก๊อก  กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่  ๓๐  แผงขึ้นไปต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด  ๑  จุด   

ต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถ้าเกิน  ๑๕  แผง  ให้ถือเป็น  ๓๐  แผง   

  (ข)  มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ  และแผง

จ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

  (ค)  มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้  กรณีที่มีแผง

จ าหน่ายอาหารสด  ตั้งแต่  ๕๐  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย  ๕  ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผง

จ าหน่ายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถ้าเกิน  ๕๐  แผง  ให้ถือเป็น  ๑๐๐  แผง   

 (๑๑) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งและทางระบายน้ า  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  ทั้งนี้  ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย   

 (๑๒) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๑๐  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนที่เพียงพอ  
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด   

ข้อ  ๑๑  ต้องจัดให้มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ตามแบบและจ านวนที่ก าหนด   
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดมีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน  ๕๐  เมตร  
หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ   

 (๒)  สร้างด้วยวัสดุทนทาน  และท าความสะอาดง่าย   
 (๓)  ห้องส้วมต้องมีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  ตารางเมตร  ต่อหนึ่งที่นั่ง

และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร  ถ้าเป็นห้องอาบน้ าด้วยต้องมีเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐  เมตร   

 (๔)  ระยะดิ่งระหว่างพ้ืนถึงส่วนต่ าสุดของคานหรือเพดาน  หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน
หรือเพดานต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร   

 (๕)  ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่ห้อง  หรือมีพัดลมระบายอากาศ 
 (๖)  มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์   
 (๗)  พ้ืนห้องส้วมต้องมีความลาดเอียง  และมีจุดระบายน้ าทิ้งอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพ้ืนห้อง   
 (๘)  จัดให้มีกระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอส าหรับห้องส้วมทุกห้อง  

รวมทั้งจัดให้มีการท าความสะอาด   
 (๙)  มีโถส้วมชนิดคอห่านสูงจากพื้นห้องไม่น้อยกว่า  ๐.๒๐  เมตร   
 (๑๐)  มีท่อระบายอุจจาระลงถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   

๑๐  เซนติเมตร  และต้องมีความลาดเอียงที่เหมาะสม 
 (๑๑)  มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เซนติเมตร  สูงเหนือหลังคาส้วม  

หรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น   
ข้อ  ๑๒  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก  มีการปกปิด  
และปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น   

ข้อ  ๑๓  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด   

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ตลาดประเภทท่ี  ๒ 

ข้อ  ๑๔  ตลาดประเภทที่  ๒  ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  

และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้   

ข้อ  ๑๕  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร   

 (๒)  บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ   

โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไม่ลื่นสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย  และไม่มีน้ าขัง  เช่น   

พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ  หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์   

 (๓) แผงจ าหน่ ายสิ นค้ าประ เภทอาหารท าด้ ว ยวั สดุ แข็ ง แ ร งที่ มี ผิ ว เ รี ยบ   

ท าความสะอาดง่าย  มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเป็นแบบพับเก็บได้   

 (๔)  มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหาร  

และภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด  แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ   

และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ   

 (๕)  ท าทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง  โดยเป็นรางแบบเปิดท าด้วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  

มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ า

สาธารณะ  หรือแหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง   

ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มี 

บ่อดักไขมัน  หรือบ่อพักน้ าเสียก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้   

 (๖)  กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคาโครงเหล็กคลุมผ้าใบ  เต็นท์  ร่มหรือสิ่งอื่นใด  

ในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ  ๑๖ ต้องจัด ให้ มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่ างล้ างมือ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์   

และสุขลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๑  (๑)  -  (๑๑)  และข้อ  ๑๒  โดยตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม 

นอกสถานที่ขายของ  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเอกชนหรือส้วมของ 

หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้  ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน  ๕๐  เมตร   

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๑๗  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย  
ในแต่ละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ข้อ  ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่   ๒  ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกัน   
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เป็นตลาดประเภทท่ี  ๑  ได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ให้เป็นตลาดประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลา 
และขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด   

ข้อ  ๑๙  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน   
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร   

ข้อ  ๒๐  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด   
การบ ารุงรักษาตลาด 

ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุง  
รักษาตลาด  และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้   

 (๑)  บ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ของตลาด  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  
เช่น  ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝูาเพดาน  แผงจ าหน่ายสินค้า  ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  และทางระบายน้ า  
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  ก๊อกน้ า  ท่อน้ าประปา  และสาธารณูปโภคอื่น   

 (๒)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  
บ่อดักไขมัน  ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  และทางระบายน้ ามิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน   
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ   

 (๓)  ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

 (๔)  จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย
อาหารสด  และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ  และมีการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่า
เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้   

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๕)  จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย  

เดือนละหนึ่งครั้ง   

 (๖)  ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผง

ลงสู่พ้ืนตลาด  และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด   

ข้อ  ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่   ๒  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ 

การบ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  

ดังต่อไปนี้   

 (๑)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  

รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน  บ่อพักน้ าเสีย  และทางระบายน้ ามิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน   

และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ   

 (๒)  ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  

และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด   

 (๓)  จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย

อาหารสด  และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ  

ให้ด าเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ   

 (๔)  จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด   

ข้อ  ๒๓  เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ  มลพิษที่เป็นอันตราย  หรือการระบาด   

ของโรคติดต่อ  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทที่  ๒  ต้องไม่กระท าการ  

และต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด   

 (๒)  น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ าหน่าย   

 (๓)  ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกรในตลาด  

รวมทั้งฆ่า  หรือช าแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดจนท าให้สถานที่สกปรก  รกรุงรัง   
เป็นเหตุร าคาญ  เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย  หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค   

 (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล   

 (๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ   

 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น   
 (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน   
 (๙) กระท าการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  มลพิษที่เป็นอันตราย  หรือการระบาด

ของโรคติดต่อ  เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น   
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

ข้อ  ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่ วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ   
กับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด  เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังต่อไปนี้   

 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด   
 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า   
 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน   
 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม   
 (๕) การล้างตลาด   
 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
 (๗) การตรวจสุขภาพตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
ข้อ  ๒๕  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า  

ดังต่อไปนี้   
 (๑)  ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด  โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผง

จ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด  และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบการระบายอากาศ  และแสงสว่าง  ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข   

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๒)  ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

 (๓)  ให้วางสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด  

โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร   

 (๔)  ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า  เว้นแต่อาหารอยู่ใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด  

ทั้งนี้  ต้องมีการรักษาความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค   

 (๕)  ไม่ใช้แสงหรือวสัดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บรโิภคมองเหน็อาหารต่างไปจากสภาพที่เปน็จรงิ   

 (๖)  ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ข้อ  ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้   

 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็น โรคที่สังคมรังเกียจ   

หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ  เช่น  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม   

วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   

โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอไข้หวัด ใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์   

และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

 (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ  สะอาด  เรียบร้อย  หรือตามที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  

เช่น  ไม่ไอหรือจามรดอาหาร  ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง  ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบ  

หรือจับอาหาร  ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้   ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า 

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ข้อ  ๒๗  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย   

ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ าที่มีไว้ส าหรับใช้

และของใช้ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  อาหารที่ขายต้องสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร   

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว์  เนื้อสัตว์  และอาหารทะเลต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่
เหมาะสมในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 (๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภาชนะที่สะอาด   
และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ   

 (๔)  ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหารซึ่งมีการท า  ประกอบ  และปรุงอาหาร   
ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร   

 (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้  เช่น  เขียง  เครื่องขูดมะพร้าว  
จาน  ชาม  ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  และแก้วน้ าต้องสะอาดและปลอดภัย  มีการล้างท าความสะอาด 
และจัดเก็บที่ถูกต้อง   

ข้อ  ๒๘ ผู้ ใดประสงค์จะจัดตั้ งตลาด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้   
ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
 (๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 (๓)  แผนผัง  แบบก่อสร้าง  และรายการปลูกสร้างของตลาด   
 (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลประกาศก าหนด   
ข้อ  ๒๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขว่าด้วยลักษณะของตลาด  

แห่งข้อบัญญัตินี้   
ข้อ  ๓๐  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๘  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๓๒  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง 
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอ  
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสื อแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๓๑  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ   

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ  ๓๒  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙  ด้วย   

ข้อ  ๓๓  ให้ใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

 (๑)  แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล. ๑   

 (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล. ๒   

 (๓)  หนังสือแจ้งผลการอนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล. ๓   

 (๔)  หนังสือแจ้งเหตุผลที่จะไม่อนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล. ๔   

 (๕)  หนังสือแจ้งค าสั่งการไม่อนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล. ๕   

 (๖)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล. ๖   

 (๗)  ค าขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  ตล. ๗   

ข้อ  ๓๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้  

ท้ ายข้ อบัญญัตินี้ ในวันที่ ม ารับ ใบอนุญาตส าหรับกรณีที่ เป็ นการขอรับใบอนุ ญาตครั้ งแรก   

หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน

ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง 

ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน   

เกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ  ๓๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังบาล   

ข้อ  ๓๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ  ๓๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  

ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย   

 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ  ๓๘  การออกใบแทนใบอนญุาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้   

 (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.  ๒  โดยประทับตราสีแดง  ค าว่า   

“ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

 (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม   

 (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย   

หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทน 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ  ๔๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   

 (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   

 (๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   

ข้อ  ๔๑  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนา  

หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๔๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๔๓  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๔๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลเป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
สมบูรณ ์ ศรีธรรม 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลวงับาล 

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลวังบาล 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (ต่อป)ี 
  ๑.  ตลาดประเภทท่ี  ๑   ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
  ๒.  ตลาดประเภทท่ี  ๒   ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
  ๓.  การต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  ให้เป็นไปตามอัตราในข้อ  ๑  หรือ  ๒  แล้วแต่กรณ ี

 



 
 

 
แบบ  ตล.  ๑   

 
แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
ค าขอเลขที่  ………………../…………………   

เขียนที…่…………………………................   
วันที…่………. เดือน…………………...... พ.ศ.  …............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว………………………………………….. อาย…ุ……...ปี  สัญชาติ………... 
อยู่บ้านเลขที่………..…หมู่ท่ี……………ตรอก/ซอย……...………………………………….ถนน……………….......……….
ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์………………………………….โทรสาร…………………………………….. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
(  )  ตลาดประเภทที่  ๑  (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร)  โดยมีพื้นที่ประกอบการ………………….....  ตารางเมตร   
(  )  ตลาดประเภทที่  ๒  (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร)  โดยมีพื้นที่ประกอบการ………………….  ตารางเมตร   

ตั้งอยู่  ณ  เลขที่…………  หมู่ที่………  ตรอก/ซอย………………………  ถนน…………………………  
ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบรูณ์  โทรศัพท์……………………………  โทรสาร……….....………..  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ   

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต   
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต   
๓.  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด   
๔.  แผนผัง  แบบก่อสร้าง  และรายการปลูกสร้างของตลาด   
๕.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย   
 
 
 



แผนผังแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ   

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

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

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่   
 
เลขที่………………..  ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………  เดือน………………………พ.ศ.  ………………….   
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   
  ครบ   
  ไม่ครบ  คือ   

๑)..................................................................................   
๒)..................................................................................   
๓)..................................................................................   

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………….  เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
        (……………………………………………….) 

   ต าแหนง่……………………………………………… 
วันที…่……./………./……….. 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
(  )  เห็นสมควรอนญุาต  และควรก าหนดเงือ่นไข  ดงันี้

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

..................................................................................................................................................................... 
 (  )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ   

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

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

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

  ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลวงับาล 
  วนัที่............./.............../............. 



ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
 

(  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้   
(  )  ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ   

 
 

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

  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวังบาล   
  วนัที…่……….../……………/…………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ  ตล.  ๒   
 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 
เล่มที…่…………  เลขที…่……………../………………..   

อนุญาตให้  นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………  อายุ………………  ปี   
สัญชาติ……….……….  อยู่บ้านเลขที่……….....……  หมู่ที่…….…  ตรอก/ซอย……………  ถนน…………………....
ต าบล/แขวง………………......……..  อ าเภอ/เขต……………........……………..  จังหวัด………………………..……..…  
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................   

ข้อ  ๑  ประกอบกิจการตลาดประเภทที่……………  โดยใช้ชื่อตลาดว่า……………………………….
ตั้งอยู่เลขที่…………….  หมู่ที่……………  ตรอก/ซอย……………………………….  ถนน.......................................
ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  โทร………………………………..โทรสาร…………………….....
มีพื้นที่ประกอบการ……………………………………  ตารางเมตร  มีจ านวนแผงในตลาด…………………….  แผง  
ทั้งนี้  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………….......……  บาท  (..............................................................)  
ใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............  เลขที่......................  ลงวันที่..........  เดือน.........................  พ.ศ.  ............. 

ข้อ  ๒  ผู้ได้รับอนญุาตต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข  ต่อไปนี ้  
๒.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  ว่าด้วยตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
๒.๒  ...........................................................................................................................  
๒.๓  ...........................................................................................................................  

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้ถงึวันที.่.................  เดือน.........................  พ.ศ.  ................   
  ออกให้  ณ  วันที.่................  เดือน.........................  พ.ศ.  ...............   

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

  (.........................................................) 
  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวังบาล 

 
ค าเตอืน  ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ว้ในที่เปดิเผย  ณ  สถานที่ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ   
 ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๒๐ 



 
 

แบบ  ตล.  ๓   

 
หนังสือแจ้งผลการอนุญาต 

 
ที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลวงับาล   

อ าเภอหล่มเก่า  จังหวดัเพชรบูรณ ์ ๖๗๑๒๐   
ค าสั่งที่.............../..................   

วันที่..........  เดือน.........................  พ.ศ.  ..............   
เรื่อง  ค าสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด   
เรียน  ............................................................   
อ้างถึง  แบบค าขอรับใบอนุญาตเลขที่……………/………… ลงวันที่.............. เดือน................... พ.ศ. ............. 

ตามค าขอ  ฯ  ที่อ้างถึง  ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  ประเภทที่...............  
ชื่อตลาด  ..........................  ซึง่จะจัดตัง้อยู่  บ้านเลขที่...............หมู่ที่...................  ถนน............................  
ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  นั้น  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล   
โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การสาธารณสุขแล้ว  เห็นสมควรอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตลาด  ดั งกล่าวได้   ทั้ งนี้   
ท่านต้องควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของท่าน  ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์   
และข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตการฝุาฝืนข้อก าหนดในกฎกระทรวง  ฯ  อาจได้รับโทษปรับไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท  (ตามมาตรา  ๖๘)  และการฝุาฝืนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล   
อาจได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  หรือปรับไม่เกิน  
๕,๐๐๐  บาท  แล้วแต่กรณี  (มาตรา  ๗๓)  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  จึงขอให้ท่านมารับใบอนุญาต
และเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  
ภายใน…………….วัน   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนนิการต่อไปดว้ย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

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

    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงับาล 



 
 

แบบ  ตล.  ๔   

 
  หนังสือแจ้งเหตุผลที่จะไม่อนุญาต 

 
ที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลวงับาล   

อ าเภอหล่มเก่า  จังหวดัเพชรบูรณ ์ ๖๗๑๒๐   
ค าสั่งที…่……………../……………….. 

   วันที…่………  เดือน……………………..  พ.ศ.  ……………. 
เรื่อง  การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด   
เรียน  …………………………………………………… 
อ้างถึง  แบบค าขอรับใบอนุญาตเลขที่…………/………  ลงวันที่…….  เดือน………………..  พ.ศ.  …………….   

ตามค าขอ  ฯ  ที่อ้างถึง  ท่านได้ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการตลาด  ชื่อตลาด……............
ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่………  หมู่ที่…….  ถนน.....................  ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  นั้น   

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการ  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุขแล้ว  เห็นว่าไม่สมควรอนุญาต   
ทั้งนี้  โดยมีเหตุผล  ดังนี้   

(๑)............................................................................................................................................  
(๒)............................................................................................................................................  
(๓)............................................................................................................................................  
ดังนั้น  หากท่านเห็นว่าเหตุผลข้างต้นไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ  ขอให้ท่านแจ้งความเห็น

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์  หรือสนับสนุนความเห็นของท่านมายังองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  
ภายใน………..วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้   

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไปด้วย   

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ.................................................

 

  (....................................................) 
  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวังบาล 



 
 

แบบ  ตล.  ๕   

 
หนังสือแจ้งค าสั่งการไม่อนุญาต 

ที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลวงับาล 
  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวดัเพชรบูรณ ์ ๖๗๑๒๐   

ค าสั่งที่.............../…………… 
วันที…่……..  เดือน……………………..  พ.ศ.  ……………   

เรื่อง  ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด   
เรียน  ……………………………………………………   
อ้างถึง  (๑)  แบบค าขอรับใบอนุญาตเลขที่…………./………….  ลงวันที่…….  เดือน……………..  พ.ศ.  ……… 
 (๒)  หนังสือความเห็นโต้แย้งของผู้ยื่นค าขอฯ  ลงวันที่………  เดือน………………..  พ.ศ.  ……………   

ตามค าขอฯ  ที่อ้างถึง  (๑)  ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด   
ชื่อตลาด….................................  ซึ่งจะจัดตั้งอยู่บ้านเลขที่……….....  ถนน............................  ต าบลวงับาล  
อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  นั้น   

บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบสุขลักษณะ  
ของสถานประกอบการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุข  ประกอบกับความเห็นที่ท่านได้แจ้ง  
ตามหนังสือที่อ้างถึง  (๒)  แล้วเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตลาดดังกล่าว   
โดยมีเหตุผล  ดังนี้   

(๑)............................................................................................................................................  
(๒)............................................................................................................................................  
(๓)............................................................................................................................................  
ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๔  ประกอบมาตรา  ๕๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จึงมคี าสั่งไมอ่นญุาตใหท้่านประกอบกิจการตลาดชื่อ ...................................................  ณ  สถานที่ทีร่ะบุไว้ข้างต้น 
อนึ่ง  หากท่านไม่พอใจค าสั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  ท่านมีสิทธิ์อุทธรณ์ค าสั่ง  

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งนี้   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไปด้วย   
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ..................................................... 
  (….....................................................) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลวงับาล 



 
 

แบบ  ตล.  ๖ 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เขียนที่.........................................................   
ค าขอเลขที่……………/……………. 

วันที่.............  เดอืน.....................  พ.ศ.  ................ 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว………………………………………..  อาย…ุ…..ปี  สัญชาติ...................  

อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่................ตรอก/ซอย.................................................  ถนน...............................  
ต าบล/แขวง......................................  อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................  
โทรศัพท์..........................................  โทรสาร  ..............................................   

ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่.............  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  
โดยใช้ชื่อตลาดว่า......................................................................  ตัง้อยู่  ณ  เลขท่ี………………  หมู่ที่……….
ตรอก/ซอย................................................  ถนน.......................................  ต าบลวังบาล  อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์............................................  โทรสาร.......................................   

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ   
๑.  ใบอนุญาตเดิม   
๒.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย   
๓.  ......................................................................   
 
ขอรับรองว่า  ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ   
 

 
 

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

 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที่   
 
เลขที่............................  ไดร้ับเรือ่งเมือ่วนัที่.............เดือน..........................พ.ศ.  ..............   
 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลกัฐาน       ครบ   

       ไม่ครบ  คือ   
๑)................................................................................................. 
๒)................................................................................................. 
๓)................................................................................................. 

 
 

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

              (.........................................................) 
ต าแหนง่  ....................................................... 

 
ความเหน็ของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังบาล   
(  )  เห็นสมควรอนญุาต  และควรก าหนดเงือ่นไข  ดงันี ้  
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
(  )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ   
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 

  (ลงชือ่)................................................... 
                 (...................................................) 

    ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังบาล 
    วนัที่................./................./................ 



 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
 

(  )  อนญุาตใหต้่ออายใบอนุญาตได ้
(  )  ไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบอนุญาต   

 
                          (ลงชือ่)....................................................   
                                (.....................................................)   

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล   
  วนัที่................/................/................ 


