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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละว่าด้วยการจัดการตลาด 

 
 
 
 

เหตุผล 
 ในปัจจุบัน ประชาชนในเขตพื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ มีการดำเนินการจัดตั้งตลาด       
เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการควบคุมการจัดตั้งตลาด ให้มีถูกต้องตาม
สุขลักษณะและความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑         
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้
โดยตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2564 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ว่าด้วยการควบคุม     
การจัดตั้งตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ โดยความเห็นชอบ               
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ และนายอำเภอรือเสาะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี ้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เรื ่อง ตลาด     
พ.ศ. 2564” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบ
วันนับแต่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละแล้ว 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ ่งปกติจัดไว้ให้ผู ้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื ่อจำหน่ายสินค้า 

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำห รับให้
ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด 

“สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจำหน่ายในตลาด 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ สัตว์น้ำ หรืออื่นๆ   

ที่ชำแหละแล้วหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม้ หรืออ่ืนๆ เป็นอาหารดิบ 
“อาหารแปรรูป” หมายความรวมถึง อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้งหรือหมัก ดอง หรือ        

ในรูปอื่นๆ รวมทั้งสารปรุงแต่งอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแซ่อิ่ม กะปิ น้ำปลา ซอส 
เป็นต้น 

“อาหารปร ุงสำเร ็จ” หมายความว ่า อาหารที ่ผ ่านการทำ ประกอบ ปร ุงจนสำเร็จ            
พร้อมที่จะรับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด ยำ ย่าง ฯลฯ รวมทั้งของหวาน เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  

“การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร 
แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน (ถ้ามี) รางระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ รอบอาคาร     
ให้สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง คราบสกปรก และอื่นๆ รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค 
และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 

“อาคาร” หมายความว ่า ต ึก บ ้าน เร ือน โรง ร ้าน แพ คลังส ินค้า สำนักงาน หรือ       
สิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ ่งได้ร ับแต่งตั ้งจากรัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลังเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จ ัดตั ้งตลาดตามวรรคหนึ ่งแล้ว จะกระทำได ้ต ่อเมื ่อได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือ                  
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ    
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต     
ตามความในข้ออื่นแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นคำขอใบอนุญาต พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและ
รายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลังเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จ ัดตั ้งตลาดแล้ว ให้ย ื ่นคำขอ พร้อมด้วยแผนผังก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง                  
ที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ กรณีสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาดต้องดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและ       
มีอุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว 
ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตแล้ว ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือ
ลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด ได้จัดสถานที่ท่ีตั้งตลาดและมีอุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ ให้จัดตลาดเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นประจำ

หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามที่กำหนดไว้  
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นประจำ

หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามที่กำหนดไว้  
(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการชั่วคราว

หรือครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนดและมีลักษณะตามท่ีกำหนดไว้ 
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ข้อ ๑๐ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากแหล่งที่น่ารังเกียจและหรือ
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดมูลฝอยอันอาจอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
เว้นแต่ จะมีวิธีป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๑๑ สถานที่จัดตั ้งตลาด ต้องมีเนื ้อที ่เหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และ        
สิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายสินค้า ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องน้ำ ที่รวบรวมมูลฝอย และที่จอดรถ 

ข้อ ๑๒ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวอาคาร ต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง มั่นคง ถาวร  
(๒) มีถนนรอบอาคารตลาด กว้างไม่น้อยกว่าสามเมตรและมีทางเข้าออกบริเวณตลาด

อย่างน้อยหนึ่งทาง 
(๓) หลังคาต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคา         

ต้องมีความเหมาะสม อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก 
(๔) พ้ืนต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ถาวร เรียบร้อย ทำความสะอาดง่าย และต้องไม่มีน้ำขัง 
(๕) ฝาผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่าย 
(๖) ทางเดินภายในอาคารสำหรับผู้ซื้อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร 
(๗) ภายในอาคารตลาดต้องมีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอ 
(๘) แผงขายสินค้าต้องเป็นแบบปิดทึบทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทำความสะอาดง่าย      

มีพ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่าสองตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และต้องมีทางเข้าแผงของผู้ขายสินค้า
กว้างไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร 

(๙) น้ำที่ใช้ในตลาดต้องมีความสะอาด เพียงพอสำหรับล้างสินค้า หรือล้างมือ  
(๑๐) ทางระบายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ภายในตลาดต้องเป็นทางระบายน้ำ

แบบเปิด ส่วนทางระบายน้ำรอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู มีตระแกรงปิด-เปิด ทำความสะอาดง่าย ระบายน้ำ
ได้สะดวก 

(๑๒) ให้มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

(๑๓) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด
และติดตั้งในบริเวณท่ีเห็นได้ง่าย  

(๑๔) ต้องจัดให้มีห้องน้ำ ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓   
(๑๕) ที่รวบรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือเป็นที่พักมูลฝอย      

ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ ก็ได้ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย        
ในแต่ละวัน มีการปกปิดป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพ้ืนที่รถเข้าออกได้สะดวก 

(๑๖) ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ และมีพื้นที่เพียงพอ
สำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

(๑๗) ที ่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสม ไม่กีดขวางทางจราจร โดยเป็นไป    
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

 

 



- ๔ – 

ข้อ ๑๓ ห้องน้ำ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีระบบการขังเคลื่อนอุจจาระ ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์ 

แมลงพาหะนำโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินทุกข้ันตอน 
(๒) ห้องส้วมมีขนาดเนื ้อที ่ภายในไม่น้อยกว่าหนึ ่งตารางเมตร และมีความกว้าง           

ไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร สร้างด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย  
(๓) ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ำสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือ

เพดานต้องไม่น้อยกว่าสองเมตร และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื ้นที ่ห้องหรือ             
มีพัดลมระบายอากาศ 

(๔) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์ 
(๕) พ้ืนที่ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด

ของพ้ืนห้อง 
(๖) ต้องจัดให้มีกระดาษชำระ หรือน้ำสำหรับชำระให้เพียงพอ รวมทั ้งจัดให้มี           

การทำความสะอาดทุกวัน 
(๗) โถส้วมชนิดคอห่านต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร 
(๘) มีท่อระบายอุจจาระส่งสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า       

สิบเซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐ 
(๙) มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น ้อยกว่า สองเซนติเมตรครึ่ ง             

สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน 
(๑๐) ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือ 
(๑๐) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  

ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนต้องทำความสะอาดได้ง่าย และต้องไม่มีน้ำขัง 
(๒) แผงขายสินค้าต ้องแข ็งแรง ทำความสะอาดง ่าย ส ูงจากพื ้นไม ่น ้อยกว่า                 

หกสิบเซนติเมตร และต้องมีทางเข้าแผงของผู้ขายสินค้ากว้างไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร 
(๓) ทางเดินสำหรับผู้ซื้อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร 
(๔) น้ำที่ใช้ในตลาดต้องมีความสะอาด เพียงพอสำหรับล้างสินค้า หรือล้างมือ  
(๕) ทางระบายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ เป็นทางระบายน้ำแบบเปิด ระบายน้ำ 

ทำความสะอาดง่าย ระบายน้ำได้สะดวก   
(๖) ที่รวบรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่ า

เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดป้องกันสัตว์         
เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายสินค้า และอยู่ในพื้นท่ีรถเข้าออกได้สะดวก 

(๗) จอดรถต้องจัดให้ม ีตามความเหมาะสม ไม่ก ีดขวางทางจราจร โดยเป็นไป       
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ เช่นเดียวกับข้อ ๑4  

 



- ๕ - 

ข้อ ๑๖ การจัดวางสินค้าในตลาด ต้องจัดวางผังการจำหน่ายให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน 
แยกประเภทอาหารสดชนิดต่างๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ และประเภทสินค้าที ่ไม่ใช่อาหาร            
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ในกรณีเป็นอาหารสด ซึ่งอาจมีน้ำหรือของเหลวไหลหยดเลอะพื้นตลาด จะต้องมีการป้องกัน
โดยต้องจัดให้มีท่อหรือทางสำหรับการระบายน้ำหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ำ 

ข้อ ๑๗ ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด  

ข้อ ๑๘ ให้ตลาดสามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. และปิดตลาดไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. 
เว้นแต่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด
ให้อยู ่ในสภาพใช้งานได้ดี ปลอดภัย และให้มีการทำความสะอาดพื้นที ่อาคาร ห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ         
รวมทั้ง ดูแลรักษาบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ และหรือผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ประเภทที่ ๓ ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลรักษาบ่อดักมูลฝอย        
บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ข้อ ๒๐ ห้ามผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด กระทำการอันอาจทำให้เกิดเหตุรำคาญ หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) นำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในตลาด เว้นแต่ สัตว์ที่นำไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพ่ือจำหน่าย 
(๒) สะสม หมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดทำให้สถานที่สกปรก รก หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์

ที่เป็นพาหะนำโรค 
(๓) เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากสถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 
(๔) กระทำการใดๆ ให ้น ้ำใช ้ในตลาดเก ิดสกปรก จนเป ็นเหต ุให ้ เส ื ่อมหรือ                  

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๕) กระทำการใดๆ ให้เกิดไฟในลักษณะที ่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือ          

น่าจะเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของผู้อื่น 
(๖) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน 
(๗) กระทำการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 

ข้อ ๒๑ ผู้ขายและหรือผู้ช่วยขายสินค้าในตลาดต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด เช่น    
การจัดระเบียบ การรักษาความสะอาดตลาด เป็นต้น 

 

 
 



- ๖ - 

ข้อ ๒๒ ผู้ขายและหรือผู้ช่วยขายสินค้าในตลาด ต้องวางสินค้าบนแผงหรือบริเวณแผงขายสินค้า
ที่จัดไว้ให้ ห้ามวางสินค้าล้ำแผงหรือบริเวณแผง หรือต่อเติมแผง อันเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด และ    
ห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร 

การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื ่องดื ่ม รวมทั ้งเครื ่องใช้ที ่เก ี ่ยวกับอาหาร             
ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปนกับสินค้าดังกล่าว  

ข้อ ๒๓ ผู้ขายและหรือผู้ช่วยขายสินค้าในตลาด ต้องมีสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ      

นำโรคติดต่อ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้หัด โรคเรื้อน เป็นต้น 
(๒) อาหารสดที่มีเสี ่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที ่เหมาะสม       

ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด 
(๓) การจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ต้องใช้เครื ่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหาร         

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(๔) กรณีที่มีการทำ ประกอบ ปรุง ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนและต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง    

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะที่ใช้ ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการทำความสะอาด

และจัดเก็บที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 

ข้อ ๒๔ กรณีปรากฎว่าผู้ขายหรือผู้ช่วยขายสินค้าคนใดเป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
หรือเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายสินค้าต่อไปอาจเป็นอันตราย    
แก่สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขายหรือผู้ช่วยขายสินค้าผู้นั้นหยุดการปฏิบัติงาน
ไว้ทันทีจนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 

ข้อ ๒๕ ผู้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละนี้ ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง      
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

การต่อใบอนุญาตจัดตั ้งตลาด จะต้องดำเนินการก่อนสิ ้นอายุ ไม่น ้อยกว่าส ิบห้าวัน              
โดยผู ้ร ับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอต่อใบอนุญาตได้                 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ หรือผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ธนาคาร 
(๒) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๒๗ ผ ู ้ร ับอนุญาตผู ้ ใดประสงค ์จะแก ้ไขรายการในใบอนุญาต หร ือไม ่ประสงค์                  
จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือยื่นคำขอเลิกการดำเนินกิจการตลาด     
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 



- ๗ - 

ข้อ ๒๘ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ยื่นคำขอใบแทนอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือชำรุด แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทำลาย 
(๒) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีชำรุด 

ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วยและ
ให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตฉบับเดิม 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด 

และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 

ข้อ ๓๐ ผู ้ร ับใบอนุญาตจัดตั ้งตลาดต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย           
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลาด 

ข้อ ๓๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล.๑ 
(๒) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล.๒ 
(๓) คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล.๓ 
(๔) คำร้อง ให้ใช้แบบ ตล.๔ 

ข้อ ๓๒ ผู ้รับใบอนุญาตจัดตั ้งตลาด สำหรับตลาดประเภทใด ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณี ผ ู ้ร ับใบอน ุญาตถ ูกส ั ่ งพ ักใช ้ใบอน ุญาตมาแล ้วสองคร ั ้ง และม ี เหต ุท ี ่จะต ้อง                    
สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๕ ต้องระวางโทษตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ข้อ ๓๔ ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ ต้องระวางโทษตามมาตรา 78        
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ข้อ ๓๕ ผู้ร ับใบอนุญาตผู ้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒๘ หรือข้อ ๓๐ ต้องระวางโทษตามมาตรา 83        
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ข้อ ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษตามตามมาตรา 84 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ ๓๗ ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๖ หรือข้อ ๒๐ ข้อหนึ ่งข้อใด ต้องระวางโทษ         
ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



- ๘ - 

ข้อ ๓๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เป็นผู ้ร ักษาการตามข้อบัญญัต ินี้              
โดยมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  5 พฤษภาคม 2564                       
 

 
 
 
ลงชื่อ 
       (นายพงศ์ศักดิ์ หมานละงู) 

                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
 
 
 
 
ลงชื่อ 
       (นายวชิาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์) 
             นายอำเภอรือเสาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ตล. ๑ 
แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เลขที่รับ........../..........           เลขที่.......... 
เขียนที่............................................................ 

วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ........ ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย........................... ...ถนน...................................... 
ตำบล..............................อำเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์..............................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................  
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการจำหน่ายสินค้า จำนวน...........................แผงค้า 
(เป็นประจำ/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด).............ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้  
 (  ) สำเนาบัตรประจำตัว (บัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (  ) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (  ) ภาพถ่ายพ้ืนที่จัดตั้งตลาด 
 (  ) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 (  ) อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... ........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานที่ประกอบกิจการโดยสังเขป 
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ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต
...................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ................................................................................... 
 (   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ.................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (                                    ) 
ตำแหน่ง............................................. 
วันที่.............../.............../............... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 

  (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 

     
    ลงชื่อ.................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                (                                    ) 
                                      ตำแหน่ง............................................. 
    วันที่.............../.............../............... 



แบบ ตล. 2 
 
 
 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เล่มที่...............เลขที่............... 

 อนุญาตให้................................................................................ สัญชาติ.............................. .................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย.... ..........................ถนน...................................... 
ตำบล..............................อำเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....... ......................... 
โทรศัพท์..............................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................  
 1 ประกอบกิจการจัดตั้งตลาด ประเภท ............................................................................................ ..... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................................................................................................... ........ 
สถานที่จัดตั้งตลาด เลขที่..............................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย.......................ถนน..........................  
ตำบล..............................อำเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....... ......................... 
โทรศัพท์..................................มีพ้ืนที่ประกอบการ................................................................. ............ตารางเมตร 
ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..............................บาท (.................. ...........................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่...............ลงวันที่...............เดือน................................... ......พ.ศ. ............... 
 2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
 3 ผู้อนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ............................................................................................................................. .............. 
  3.2 .............................................................................................................. ............................. 
  3.3 ......................................................................................................................... .................. 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...............เดือน........................................พ.ศ. .......................... 
                    ออกให้ ณ วันที่...............เดือน........................................พ.ศ. ..........................  

 
 
ลงชื่อ............................................... 

                                                                        (                                   ) 
                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



แบบ ตล. 3 
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เลขที่รับ........../..........           เลขที่.......... 
เขียนที่............................................................ 

วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า............................................................................... .อายุ...............ปี สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย..............................ถนน........... ........................... 
ตำบล..............................อำเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................................  
โทรศัพท์..............................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................................. ................ 
 ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตเล่มที่...............เลขที่...............เมื่อวันที่.....................
เดือน...........................................................พ.ศ. ................... และใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่........ ................
เดือน........................................พ.ศ. ................ ขอยื่นคำขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาโละ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้  
 (  ) สำเนาบัตรประจำตัว (บัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (  ) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (  ) ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (  ) ภาพถ่ายพ้ืนที่จัดตั้งตลาด 
 (  ) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 (  ) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... ............. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(   ) เห็นสมควรอนุญาต
.................................................................................
............................................................................... .. 
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต
.................................................................................
.................................................................................  
ลงชื่อ...........................................พนักงานเจ้าหน้าที่  
       (                              ) 
ตำแหน่ง............................................. 
วันที่.............../.............../............... 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 

(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      (                              ) 
ตำแหน่ง............................................. 
วันที่.............../.............../............... 



แบบ ตล. 4 
แบบคำร้อง 

เลขที่รับ........../..........           เลขที่.......... 
เขียนที่............................................................ 

วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ.............. .ปี สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก / ซอย..............................ถนน...................................... 
ตำบล..............................อำเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....... ......................... 
โทรศัพท์..............................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................  
 ขอยื่นคำร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ความว่า
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 

 

ลำดับที่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 

1 
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีแผงค้าในตลาด 
ไม่เกินแปดแผง 

500 

2 
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีแผงค้าในตลาด 
ไม่เกินสิบห้าแผง 

1,000 

3 
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีแผงค้าในตลาด 
สิบหกแผงขึ้นไป 

1,500 

 
 
 
 


