
 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
เร่ือง  ตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควร  ตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  วาดวยตลาดสด

องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบอํานาจตามบทบัญญัติแหงมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวและนายอําเภอแมริม  จึงตราขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เร่ือง  ตลาดสด

องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“ตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว”  หมายความวา  สถานที่ซ่ึงองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนแกวจัดใหผูคา  ผูประกอบการ  ใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  

ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมี

การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคา  

ผูประกอบการใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาเปนประจําหรือเปนคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สินคา”  หมายความวา  เคร่ืองอุปโภค  บริโภค  อาหารสด  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงสําเร็จ

หรือส่ิงของตาง ๆ  ที่วางจําหนายในตลาด 

“อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  ที่มี

สภาพเปนของสด 

“อาหารแปรรูป”  หมายความวา  อาหารสดที่แปรรูป  ทําใหแหง  หรือหมักดองหรือในรูปอื่น ๆ  

รวมทั้งที่ใช  สารปรุงแตงอาหาร 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

“อาหารปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ  ปรุงจนสําเร็จพรอม   
ที่รับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ  ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 
ส่ิงโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 
ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดสดองคการ
บริหารสวนตําบลดอนแกว  ที่เลี้ยงสัตว  หรือที่อื่น 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงที่สราง
ข้ึนอยางอื่นซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  หรือผูที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวมอบหมาย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม  
พระราชบัญญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ผูเขาประกอบกิจการขายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   
ตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  และตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาตามหลักเกณฑที่ 
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๕ คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบล 
ดอนแกวเฉพาะผูที่ขายสินคาในตัวอาคาร  ฉบับละ  ๔๐๐  บาท  ตอตารางเมตร  นอกจากพื้นที่ในอาคาร
ดังกลาวนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมเปนอยางอื่นตามความเหมาะสมทั้งนี้
ตองไมเกิน  ๕๐๐  บาท  ตอตารางเมตร 

ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งมีอายุหนึ่งป  และใหใชไดเฉพาะผูขอรับใบอนุญาตกับผูชวย
จําหนายสินคาซ่ึงระบุชื่อไวในใบอนุญาตไมเกิน  ๒  คน  และจะตองแสดงใบอนุญาตไว  ณ  ที่เปดเผย
เห็นไดงาย 

ขอ ๗ ผูใดเขาจําหนายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวอยูกอน
ขอบัญญัตินี้  มีผลบังคับใช  ตองดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายใน  ๙๐  วัน   

ขอ ๘ นอกจากผูได รับอนุญาตใหจําหนายสินคาในตลาดตามขอ  ๕  แลว   ผูได รับ
ใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการเขาจําหนายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  
ฉบับละ  ๕  บาท  ตอตารางเมตรโดยคิดเปนรายวัน 
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ขอ ๙ ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  
ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) วางสินคาและสิ่งของใหอยูในขอบเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต  โดยหามมิใหวางสินคาและ
ส่ิงของสูงเกิน  ๑.๕๐  เมตรจากพื้น  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

(๒) วางสินคาใหถูกตองตามชนดิและประเภทที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดไว 
(๓) แตงกายสะอาดถูกสุขลักษณะ  สวมเสื้อกันเปอน  และหมวกคลุมศรีษะตามที่เจาพนักงาน  

สาธารณสุขกําหนด 
(๔) ใชภาชนะบรรจุอาหารและสินคาหรือเครื่องปรุงที่ใชในการประกอบปรุงใหมีฝาปดมิดชิด  

ใหพนจากฝุนละออง  สัตวนําโรค  และตองหมั่นดูแลภาชนะนั้นใหใชการไดดีอยูเสมอ 
(๕) ใชน้ําสะอาดในการปรุง  แช  ลางอาหารและภาชนะเสมอ 
(๖) ใชภาชนะ  หรือวัตถุใดที่สะอาด  หอ  หรือใสสินคาใหแกผูซ้ือ 
(๗) ใชวัตถุที่สะอาด  หอ  หรือใสสินคาใหแกผูซ้ือ 
(๘) ไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุผลควรเชื่อวาเปนโรคติดตอทําการประกอบ  ปรุง  

หรือขายสินคาหรืออาหาร 
(๙) ทําความสะอาดที่วางและที่พักสินคาทุกวันกอนขายและเลิกขาย 

(๑๐) ใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ ถูกสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําที่วางสินคาของตน 

(๑๑) ตองเขารับการอบรมหรือตองปฏิบัติตามขอแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอยางเครงครัด 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหตองสุขลักษณะและเรียบรอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดวางสิ่งของหรือสินคาของกีดขวางในตลาดสดองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนแกว  ทางเขาสูตลาด  ทางเดินรอบตลาด  และหามมิใหผูใดกอเหตุรําคาญในบริเวณ 
ตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  ดังตอไปนี้ 

(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  แตไมหามถึงสัตว 
ที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อขายเปนอาหาร  ทั้งนี้ตองจัดใหสัตวนั้นอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม  ตามที่ 
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร  

(๒) สะสม  หมักหมม  เทหรือทิ้งส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว
ทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรัง  หรือเปนที่เพาะพนัธุสัตวนําโรค  หรือเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น 
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(๓) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะที่เปนที่เดือดรอนแกผูอื่น  หรือนาจะเกิดอันตราย 
(๔) ทําความสกปรกใหกับน้ําที่สะอาดที่เก็บไวสําหรับใชรวมกันในตลาดสดองคการบริหาร

สวนตําบลดอนแกว 
(๕) ถาย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล 
(๖) มิใหผูใดเขาไปขอทาน  เร่ียไรเงินหรือส่ิงของ  หรือกระทําการในลักษณะเดียวกันใน

ตลาดสด  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
(๗) นํายานพาหนะผานเขาไปในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(๘) กระทําการอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุข  และเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาการกระทํา

ดังกลาวนั้นกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นหรือนาจะกอใหเกิดเหตุดังกลาว 
ขอ ๑๑ หามมิใหผูรับใบอนุญาตเขาขายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  

หรือผูชวยคนใด  ขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือสะสมอาหารและสิ่งของอยางอื่นในตลาดสดองคการ
บริหารสวนตําบลดอนแกว  เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอหรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข 
ไดตรวจพบวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคแลว 

ขอ ๑๒ หามมิใหบุคคลใดใชตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เปนที่หลับนอน  
เปนที่พักอาศัยหรือกระทําการในลักษณะเพื่ออาศัยหลับนอน  นอกจากผูมีหนาที่เฝาตลาดและไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น 

ขอ ๑๓ ผูเชาที่ขายสินคาหากไมเขาไปทําการขายสินคาติดตอกันภายใน  ๑๕  วัน  จะถูกยกเลิก
สิทธิ์การเขาขายสินคาและยกเลิกใบอนุญาต  โดยผูนั้นไมสามารถเรียกรองเงินคาธรรมเนียมขายสินคาคืน  
หรือจะเรียกรองคาทดแทนใด ๆ  ไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๑๔ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตขายสินคาและผูชวย  เร่ิมขายสินคาในตลาดสดองคการ
บริหารสวนตําบลดอนแกว  ต้ังแตเวลา  ๐๔.๐๐  น.  และใหเลิกขายสินคาเมื่อถึงเวลา  ๒๐.๐๐  น.   
เวนแตเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตเปนพิเศษ 

ขอ ๑๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๑๖ หากผูรับใบอนุญาตใหเขาขายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแก  
หรือผูชวยกระทําความผิดโดยฝาฝนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวละไมเกินสิบหาวัน  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตสองครั้งติดตอกัน  ถากระทําความผิดอีก  เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต 
เสียก็ได 

ขอ ๑๗ ถาปรากฏขึ้นวาผูรับใบอนุญาตเขาขายสินคาในตลาดสดองคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกวหรือผูชวยคนใดเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ  ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุข 
เห็นวาถาอนุญาตใหเขาขายของตอไปจะเปนอันตรายแกสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่น 
มีอํานาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตผูนั้นเสีย 

ขอ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  
ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๑๙ ใหนายกองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เปนผูรักษาการและมี
อํานาจออกประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกวนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

นพดล  ณ  เชียงใหม 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศข อบัญญัติฉบับนี้   คือ   โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  กําหนดไวโดยเพื่อประโยชนในการควบคุมกํากับดูแลตลาดให
ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติของทองถ่ินกําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการตลาดได 

ดังนั้นเพื่อควบคุมและกํากับดูแล  การดําเนินการจัดตั้งตลาด  ในพื้นท่ีตําบลดอนแกวใหมีความ
เหมาะสม  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗   
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตราขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เรื่อง  ตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
เพ่ือบังคับใชในตลาดสดขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกวตอไป 


