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ขอบังคับตาํบล 
เร่ือง ตลาด 

พุทธศักราช ๒๕๓๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗, ๖๘ และ ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลจึงขอออกขอบังคับตําบลปาคลอก โดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปาคลอก และนายอําเภอถลาง ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับตําบลปาคลอก เร่ือง ตลาด พุทธศักราช 

๒๕๓๙” 
 
ขอ ๒  ขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแหงทองที่แลวเจ็ดวัน 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ 
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมชน เพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ปลา ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุง
แลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมชน เพ่ือจําหนายสินคาประเภท
ดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด แตไมหมายความรวมตลอดถึง ตลาด
นัด ซึ่งจัดใหมีข้ึนแหงละไมเกิน ๑๒ วันในปหนึ่ง 

“ตลาดเอกชน” หมายความวา ตลาดซึ่งบุคคลอื่นไดขออนุญาตเจาพนักงาน
ทองถ่ินแหงทองที่เพ่ือจัดตั้งข้ึน 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลปาคลอก หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามขอบังคับนี้ หมายความวา 
สาธารณสุขอําเภอหรือหัวหนาสถานีอนามัยแหงทองที่รับผิดชอบ 

 
ขอ ๔  หามมิใหบุคคลใดตั้งตลาดเอกชน เวนแตจะไดรับอนุญาต 
ผูใดจะตั้งตลาดเอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด พรอมดวย

แผนผังแบบกอสราง ตองย่ืนเรื่องราวขอรับใบอนุญาตตามแบบที่พนักงานทองถ่ินแหงทองที ่

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒๖ ง/หนา ๓๓/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ในกรณีตลาดเอกชนที่ไดเปดดําเนินการมากอนประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ เจา
พนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจผอนผันใหทําการปรับปรุงตามขอ 
๗ ใหเปนไปตามขอบังคับตําบลนี้ ภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร 

 
ขอ ๕  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาเห็นวา ผูขอใบอนุญาตไดจัดสถานที่ที่ตั้ง

ตลาดและมีอุปกรณสําหรับตลาดตองดวยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไวในขอ ๗, ๘, และขอ  
๙ แลวก็ใหออกใบอนุญาตได 

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้ 
 
ขอ ๖  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๕ แลว จะขอเปลี่ยนตัวผูรับใบอนุญาตได โดย

ย่ืนเรื่องราวขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับการนี้ 
 
ขอ ๗  สถานที่ที่ตั้งเปนตลาดและการปลูกสรางในสถานที่นั้น ตองจัดใหได

สุขลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑) ตองตั้งอยูที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาไมนาจะเปนอันตรายแก

สุขภาพ 
(๒) อาคารตองทําดวยวัตถุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
(๓) บริเวณพ้ืนที่ตองทําดวยวัตถุถาวร มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดงาย และ

ไมมีน้ําขังอยูได 
(๔) ตองมีระบายน้ําทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย เพ่ือรับน้ําใหไหลไปสู

ทางระบายน้ําสาธารณะไดสะดวก และตองมีการกําจัดน้ําโสโครก เพ่ือรับน้ําใหไหลไป 
(๕) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศใหเพียงพอตามความเห็นของเจา

พนักงานสาธารณสุข 
(๖) ที่วางของขาย ตองมีลักษณะ ตอไปนี ้

ก. ตองกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๓ ตารางเมตร 
สูงไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร สําหรับตลาดขายปลีกหรือสูงไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร สําหรับ
ตลาดขายสง 

ข. ตองจัดที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะเหมาะสมแยกตางหากจากที่
วางของขายและสะดวกตอการเขาออก 

ค. หากจะสรางที่วางของขาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษตางหากจากที่กลาวมาแลว
ขางตน จะตองสรางใหถูกสุขลักษณะ ทําความสะอาดไดงาย 

(๗) ทางเดินของตลาดมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
ก. ทางเขาออกตลาดตองมีอยางนอยสองทาง กวางไมนอยกวา ๖ เมตร 
ข. ทางเดินสําหรับผูซื้อของภายในอาคารตลาด ตองไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร 

(๘) ตองจัดใหมีสวม เครื่องสุขภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชจํานวนและสถานที่ตั้ง
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ตองจัดใหมีที่สําหรับลางสินคา พรอมติดตั้งทอน้ําประปาและทอระบายน้ํา
ทิ้งใหเพียงพอและตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
ขอ ๘  ในกรณีที่สถานที่ตั้งเปนตลาดและการปลูกสรางในสถานที่นั้นมีลักษณะ

พิเศษไดสุขลักษณะมีการระบายอากาศโดยใชเครื่องปรับอากาศและไดรับความเห็นชอบจากเจา
พนักงานสาธารณสุขแลว สถานที่ที่ตั้งและการปลูกสรางในสถานที่นั้น อาจไดรับการยกเวนไมตอง
ปฏิบัติขอ ๗ ก็ได 

 
ขอ ๙  ผูตั้งตลาดตองจัดใหมีเครื่องอุปกรณและส่ิงอ่ืน ๆ อันจําเปนสําหรับ

สุขลักษณะของตลาด ดังตอไปนี ้
(๑) ที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไดสุขลักษณะ ใหมีขนาดจํานวนเพียงพอ

และตั้งอยูในสถานที่ที่เหมาะสมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(๒) น้ําสะอาดพรอมทั้งที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ และสะดวกแตการ

ใชสําหรับลางมือ ลางสินคา และลางตลาด 
(๓) เครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับสุขลักษณะของตลาด ตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
ขอ ๑๐  หามมิใหผูรับใบอนุญาตแกไขสิ่งปลูกสรางในสถานที่ตั้งตลาด เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเปนลายลักษณอักษร 
 
ขอ ๑๑  ผูรับใบอนุญาตจะตองดูแล ควบคุมใหผูเขาขายของในสถานที่ตั้งตลาด

ปฏิบัติตามระเบียบที่ไดกําหนดไวตามขอ ๗ (๖) 
 
ขอ ๑๒  ผูรับใบอนุญาตตองรักษาตลาด ตลอดจนของใชทั้งมวลใหตองดวย

สุขลักษณะและเรียบรอย ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองรักษาสวมใหไดสุขลักษณะอยูเสมอ 
(๒) ตองจัดใหมีคนงานทําความสะอาดจํานวนเพียงพอ และตองทําความสะอาด

ใหสะอาดอยูเสมอ 
(๓) ตองจัดการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในตลาดตามขอบังคับทองถ่ินหรือ

คําแนะนําของเจาพนักงาน 
(๔) ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอภายในตลอดเวลากลางวัน 
(๕) ดูแลมิใหบุคคลใดนอกจากผูมีหนาที่เฝาตลาดใชตลาดเปนที่หลับนอน 
(๖) ตองจัดเก็บสิ่งของใหเรียบรอย ปลอดภัยจากสัตวนําโรคตาง ๆ และสะดวก

แกการทําความสะอาดระหวางเวลาเปดตลาด 
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังของ

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓  หามมิใหผูใดวางสิ่งของกีดขวางในตลาดตามทางเขาสูตลาด ทางเดิน
รอบตลาด และหามมิใหผูใดกอเหตุรําคาญในบริเวณตลาด ดังตอไปนี้ 

(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด แตไมหามถึงสัตวที่นําไปขังไวที่ขังสัตวเพ่ือ
ขายเปนอาหาร 

(๒) สะสม หมักหมม หรือเททิ้ง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก 
รุงรัง หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค หรือเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น 

(๓) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งเปนที่เดือดรอนแกผู อ่ืน หรือนาจะเกิด
อันตราย 

(๔) ทําใหน้ําสะอาดสําหรับใชในตลาดเกิดสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเส่ือมหรือ
อาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

(๕) ถาย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากนี้ซึ่งตั้งไวสําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๖) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืนตามความเห็นของเจา
พนักงานสาธารณสุข หรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
ขอ ๑๔  ผูเขามาขายของในตลาดตองมีใบอนุญาตในการรองขอรับใบอนุญาตนั้น 

ใหย่ืนเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนด เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร ก็ให
ออกใบอนุญาตได 

 
ขอ ๑๕  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตเขาขายของในตลาด ตามอัตราที่

กําหนดไวทายขอบังคับนี้ 
 
ขอ ๑๖  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูรับใบอนุญาตกับผูชวยขาย ซึ่งระบุ

นามไวในใบอนุญาตไมเกิน ๒ คนเทานั้น 
 
ขอ ๑๗  ผูใดเปนผูเขาขายของในตลาดอยูแลวในวันใชขอบังคับนี้ แตยังไมมี

ใบอนุญาตตองขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๔ ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่ใชขอบังคับนี้ 
 
ขอ ๑๘  ในการเขาขายของในตลาด ผูรับใบอนุญาตและผูชวยขายตองปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) วางสินคาใหถูกตองตามที่ที่จัดไวสําหรับประเภทนั้น 
(๒) วางสิ่งของอยูในขอบเขตที่วางขายซึ่งจัดไว ถาวางล้ําออกมา ใหถือวาวาง

ส่ิงของกีดขวางในตลาด และหามมิใหวางสิ่งของสูงเกินกวา ๑๒๐ เซนติเมตร จากพื้นตลาด 
(๓) แตงกายใหสะอาด 
(๔) ใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะ หรือเคร่ืองสําหรับประกอบปรุงอาหารให

พนฝุนละออง สัตวนําโรค และรักษาเครื่องปกปดนั้น ใหสะอาด ใชการไดดีอยูเสมอ 
(๕) ใชน้ําสะอาดในการปรุง แช ลางอาหาร และภาชนะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใชภาชนะและเครื่องใชในการบริโภคที่สะอาด และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
(๗) ใชวัตถุที่สะอาด หอ หรือใสของใหแกผูซื้อ 
(๘) ไมจาง หรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอทําการ

ประกอบปรุง หรือขายอาหาร 
(๙) ทําความสะอาดที่วางของขายทุกวันกอนขายและเลิกขาย 
(๑๐) ใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะประจําที่วางขายของตน 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะและเรียบรอย ตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๙  หามมิใหผูรับใบอนุญาตเขาขายของในตลาด ขาย ทํา ประกอบ ปรุง 

หรือสะสมอาหารและสิ่งของอยางอ่ืนในตลาด เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอ หรือเมื่อเจา
พนักงานสาธารณสุขไดตรวจ ปรากฏวาเปนพาหนะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปน
พาหะของโรคแลว 

 
ขอ ๒๐  ใหเปดตลาดตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. และปดตลาดเมื่อถึง ๑๙.๐๐ น. 

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนพิเศษ 
 
ขอ ๒๑  ผูใดตั้งตลาดหรือใชสถานที่ใดเปนตลาด โดยไมไดรับอนุญาตตามขอ ๔ 

ผูนั้นมีความผิดและใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามมิใหใชสถานที่นั้นเปนตลอดตอไป แต
คําส่ังหามที่วานี้ใหระงับไปเมื่อไดรับอนุญาตแลว 

 
ขอ ๒๒  ผูใดฝาฝนขอบังคับตําบลนี้ขอหนึ่งขอใด มีความผิดตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหตั้งตลาดหรือใชสถานที่แหงใดเปนตลาด หรือผูรับ

ใบอนุญาตใหเขาขายของในตลาด กระทําความผิดโดยฝาฝนขอบังคับตําบลนี้ เจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน ๑๕ วัน ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตมาสองครั้งแลว ถากระทําความผิดอีก เจาพนักงานทองถ่ิน จะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต
เสียก็ได 

 
ขอ ๒๔  ถาปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตเขาขายของในตลาดคนใดเปนโรคติดตอ

หรือเปนพาหะโรคติดตอ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา ถาอนุญาตใหเขาขายของตอไป จะเปน
อันตรายแกสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็
ได 

 
ขอ ๒๕  บรรดาใบอนุญาตตลาดที่ไดออกกอนวันประกาศใชบังคับนี้ ใหคงใช

ตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๖  ใหบรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบังคับตําบลนี้ เปนรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลแหงทองที ่
 
ขอ ๒๗  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาคลอกเปนผู

รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือระเบียบ
ตามที่เห็นสมควร 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ธํารง  คงนาม 

ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลปาคลอก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดและเขาขายของในตลาด
เอกชน 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับตําบลฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้ สภาพชุมชน
ของตําบลปาคลอกมีการกระจายความเจริญเปนสวนมาก ทําใหสภาพชุมชนมีปญหา เร่ือง การ
ควบคุมสภาพชุมชน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจําเปนตองมี
การควบคุมตลาดเพื่อควบคุมสภาพชุมชนใหถูกสุขลักษณะ และสามารถนํารายไดจากบรรดา
คาธรรมเนียม และคาปรับมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบลนําไปบํารุงพัฒนาทองถ่ินใหเจริญ
ข้ึนอีกทางหนึ่ง จึงไดตราขอบังคับตําบลปาคลอกฉบับนี้ข้ึนใชบังคับในเขตตําบลปาคลอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ 

ฐิติพงษ/ตรวจ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


