
                                          บันทึกหลักการและเหตุผล 
                            ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
                                          เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2562 
                                           --------------------------      
                                                    

หลักการ 
 
  เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พุทธศักราช   2535  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พุทธศักราช 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  5  พุทธศักราช  2546 
 

เหตุผล 
  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามสุขลักษณะและ
อนามัยในการประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พุทธศักราช  2535  มาตรา  34  มาตรา  35 มาตรา  37  มาตรา  54  และมาตรา  63  
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พุทธศักราช  2537  และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  5  พุทธศักราช 2546  มาตรา  71  จึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง  ตลาด  พุทธศักราช  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2562 

............................... 
  
 
          โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ว่าด้วยตลาด  พ.ศ.  2560
อาศัยอ านาจตามความในมาตร  34  มาตรา  35  มาตรา  37  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  
และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
โดยความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  จึงตราข้อบัญญัติน้ีข้ึน  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เรื่อง  ตลาด   
พ.ศ.  2560” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  แล้ว  15  วัน 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ ระเบียบ  หรือค าส่ังอื่น  ๆ  ในส่วนท่ีตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัติน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี  ให้ใชข้้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหนองแวง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า  
ประเภทเนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบ  หรือปรับปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  
ท้ังนี้  ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วย  หรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุม  เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือครั้งคราว  หรือตามวันท่ี
ก าหนด 
  “สินค้า” หมายความว่า  เครือ่งอุปโภค  บริโภคหรือส่ิงของต่างๆ  ท่ีวางจ าหน่ายในตลาด 
  “อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภท  สัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่ สัตว์ 
น้ า  หรืออื่นๆท่ีช าแหละแล้วหรือมีชีวิต  รวมท้ังประเภท  ผัก  ผลไม้หรืออื่นท่ีเป็นอาหารดิบ 
  “อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ท าให้แห้งหรือหมักดอง  หรือในรูป 
อื่นๆ  รวมท้ังสารปรุงอาหาร  เช่น  พริกแห้ง  กุ้งแห้ง  อาหารกระป๋อง  อาหารแช่อ่ิม  กะปิ  น้ าปลา ซอส  
 เป็นต้น 
  “อาหารส าเร็จรูป”  หมายความว่า  อาหารท่ีผ่านการท า  ประกอบปรุง  จนส าเร็จพร้อมท่ี 
จะรับประทานได ้ เช่น  ต้ม  นึ่ง  ทอด  ย า  ย่าง  ฯลฯ  รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

         “การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การท าความสะอาด  อาคาร  
แผงขายของในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  (ถ้ามี)  รางระบายน้ า  ห้องน้ า  ห้องส้มและบริการต่างๆรอบ 
อาคารตลาดให้สะอาด  ปราศจากส่ิงปฏิกูล  หยากไย่  ฝุ่นละออง  คราบสกปรกและอื่นๆรวมท้ังให้มีการฆ่า 
เชื้อโรค  และก าจัดสัตว์พาหนะน าโรค  ทั้งนีส้ารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 



  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือส่ิง
สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  การเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ีบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  ความในข้อนี้  มิให้ใช้บังคับแก่  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์การ
ของรัฐ  ท่ีได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี  แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามความในข้ออื่น  แห่งข้อบัญญัตินี้ด้วย  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็น
หนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคน้ี  ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
    
 ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ตล.1  พร้อมด้วย 
แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในถานท่ีจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  การยื่นค าขอเปล่ียนแปลง  ขยาย หรือลดสถานท่ี  หรือบริเวณท่ีใช้ตลาด  ภายหลังจากท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว  ให้ยื่นค าขออนุญาต  ตามแบบ  ตล.3  พร้อมด้วย
แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างท่ีจะขอเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานท่ี  หรือบริเวณท่ีใช้เป็น
ตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 ข้อ 7  หากสถานท่ีจัดตั้งเป็นอาคาร  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานท่ีตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์
ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเงื่อนไขบังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบ ตล.2 
 ข้อ 8  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานท่ีท่ีตั้งตลาดและมี
เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเงื่อนไขบังคับไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ.  ตล.2 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขออนุญาตเปล่ียนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ีหรือ
บริเวณท่ีใช้เป็นตลาด  ได้จัดสถานท่ีท่ีตั้งตลาด  และมีเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามเงือ่นไขท่ีบังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ 
  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน้ี 
 ข้อ 9 ในข้อบัญญัตินี้  ให้จัดตลาดเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
  (1)  ตลาดประเภทท่ี  1  ได้แก่  ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการประจ าหรือย่าง
น้อยสัปดาห์ละ  หนึ่ง  ครั้ง  และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  ข้อ  15 
ข้อ  16  และข้อ  17 
  (2)  ตลาดประเภทท่ี  2  ได้แก่  ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นประจ า  
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  หนึ่ง  ครั้ง  และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน  ข้อ  18  ข้อ  19  ข้อ  20  และ
ข้อ  21  นี้มีผลใช้บังคับให้ปรับปรุงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 



  (3)  ตลาดประเภทท่ี  3  ได้แก่  ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการชั่วคราวหรือ
ครั้งคราว  หรือตามวันท่ีก าหนด  และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน  ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ  24  ข้อ  25  และ  
ข้อ  26 
 ข้อ 10 ท่ีตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  หนึ่งร้อย  เมตรจากแหล่งท่ีน่ารังเกียจ  และหรือแหล่ง
ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย  โรงเล้ียงสัตว์  แหล่งโสโครก  ท่ีก าจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย  เว้นแต่วิธีป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ตลาดประเภทท่ี  1 
 ข้อ 11 ต้องมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง  คือ  อาคาร
ส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ท่ีขนถ่ายสินค้า  สว้ม  และท่ีถ่ายปัสสาวะ  ที่รวบรวมขยะมูลฝอยและท่ีจอดรถ 
 ข้อ 12 อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ต้องมี  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี ้

(1) ตัวอาคาร  ต้องท าด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง  แข็งแรง  
(2) มีถนนรอบอาคารตลาด  กว้างไม่น้อยกว่า  ส่ี  เมตร  และมีทางเข้าออกตลาด 

อย่างน้อย  หน่ึง  ทาง  ท่ีกว้างไม่น้อยกว่า  ส่ี  เมตร  ส าหรับตลาดทีม่ีอยู่ก่อนหน้าท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ปรับปรุงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 

(3) หลังคา  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคา  
ต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 

(4) พื้น  ต้องท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ท าความสะอาดง่าย  และต้องไม่มี 
น้ าขังอยู่ได้ 

(5) ฝาผนัง  ต้องท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ท าความสะอาดง่าย 
(6) ประตู  ต้องสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ  เข้าไปพลุกพล่านในตลาดและต้องมี 

ความกว้างไม่น้อยกว่า  สอง เมตร 
(7) ทางเดินภายในอาคารส าหรับผู้ซื้อ  ต้องกว้างไม่น้อยกว่า  สอง  เมตร 
(8) ต้องมีการระบายอากาศในตลาดเพียงพอ  ไม่ให้เกิดกล่ินเหม็นอับ 
(9) ในอาคารโดยท่ัวไปต้องมีความเข้มของแสงสว่าง  ไม่น้อยกว่า  หน่ึงร้อย  ลักซ์  

และท่ีแผงขายสินค้า  หรือเขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่าง  ไม่น้อยกว่า  สองร้อย  ลักซ์  
ท้ังนี้ต้องไม่ใช้แสงหรือวัตถุอ่ืนท่ีท าให้สีของสินค้าเปล่ียนไปจากธรรมชาติ 

(10) แผงขายสินค้า  ต้องเป็นแบบปิดทึบ  ท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบท าความสะอาด 
ง่ายมีความลาดเอียง  มีพื้นท่ีแผงไม่น้อยกว่า สอง ตารางเมตร สูงจากพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  หกสิบเซนติเมตร  
และต้องมีทางเข้าแผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า  เจ็ดสิบ  เซนติเมตร  มีท่ีนั่งส าหรับผู้ขายของไว้
โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 

(11) ใช้ในตลาด  ต้องเป็นน้ าประปา  และจัดให้เพียงพอส าหรับล้างสินค้า  หรือ 
ล้างมือ  โดยระบบท่อ  ส าหรับแผงขายอาหารสด  ต้องมีไม่น้อยกว่า  หนึ่งก๊อกน้ า  ต่อ  สองแผงและการวาง
ท่อให้มีลักษณะท่ีปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครกไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ  และต้องจัดให้มี
เก็บส ารองน้ าให้มปีริมาณเพียงพอ  และสะดวกต่อการใช ้  



(12) ทางระบาย  น้ าต้องท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  ภายในตลาดต้องเป็นทางระบายน้ าแบบ
ปิด  ส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู  มีตะแกรงปิด-เปิด  ท าความ
สะอาดง่าย  และมีความลาดเอียงระบายน้ าได้สะดวก 

(13) ให้มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และบ่อบ าบัดน้ าเสีย  โดยน้ าท้ิงต้องได้มาตรฐานน้ า
ท้ิง  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

 ข้อ 13 ท่ีขนถ่ายสินค้า  ต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดเฉพาะ  และพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการขนถา่ย
สินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ข้อ 14  ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี ้

(1) ต้องมีระบบการขับเคล่ือนอุจจาระ  ปัสสาวะลงสู่ท่ีเก็บกัก  ซึ่งจะต้องป้องกัน 
สัตว์  แมลงพาหนะน าโรคได้  และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกขั้นตอน 

(2) สร้างด้วยวัสดุถาวร  ท าความสะอาดง่าย  ห้องส้วมมีเนื้อท่ีภายในไม่น้อยกว่า  
หน่ึง  ตารางเมตร  ต่อ  หนึ่งท่ี  และมีความกว้างไม่น้อยกว่า  หน่ึง  เมตร 

(3) ระยะดิ่งระหว่างพื้นท่ีถึงส่วนต่ าสุดของคาน  หรือเพดาน  หรือส่ิงอื่นท่ีติดกับ 
คาน  หรือเพดาน  ต้องไม่น้อยกว่า  สอง  เมตร  และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ  สิบ  ของ
พื้นท่ีห้องหรือมีพัดลมระบายอากาศ 

(4) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อย ลักซ์ 
(5) พื้นท่ีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1: 100 และมีจุดระบายน้ าท้ิงอยู่ในต าแหน่ง 

ต่ าสุดของพื้นห้อง 
(6) ต้องจัดให้มีกระดาษช าระ  หรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอทุกห้องรวมท้ังจัด 

ให้มีการจัดท าความสะอาดทุกวัน 
(7) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่าน  ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบ เซนติเมตร 
(8) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกัก  ซึ่งต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า สิบ  

เซนติเมตร  มีความลาดเอียงไม่น้อย 1: 10 
(9) มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า สอง เซนติเมตรครึ่ง สูง 

เหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกล่ินเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น   
(10) ตั้งอยู่ในท่ีเหมาะสม  นอกตัวอาคารตลาด  มีผนังกั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่ตลาดโดยตรง  

และประตูเป็นชนิดเปิดออก 
ข้อ 15 จ านวนส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ  ต้องจัดให้มี  ดังนี้ 

(1) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่า  หก  ท่ี ต่อจ านวนแผงไม่เกิน  ส่ีสิบ  แผง โดยแยกเป็น  
ส้วมชาย  สอง  ท่ี  ส้วมหญิง  ส่ี  ท่ี  และให้เพิ่มท้ังส้วมชายและส้วมหญิงอีก  หนึ่งท่ี  และสองท่ีตามล าดับต่อ
จ านวนแผงท่ีเพิ่มขึ้นทุก  ยี่สิบห้า  แผง 

(2) ท่ีปัสสาวะชาย  ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจ านวนส้วมชาย  และอยู่ในบริเวณ 
เดียวกัน 

(3) อ่างล้างมือ  ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่า  หนึ่งท่ี  ต่อส้วม  สองท่ี  และท่ีถ่ายปัสสาวะ  
สองท่ี 



 ข้อ 16 ท่ีรวบรวมมูลฝอย  ต้องมีลักษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นท่ีพักมูลฝอยท่ีเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  ก็ได้  มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มี
การปกปิด  สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้  ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด  และอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเข้าออกได้
สะดวก 
 ข้อ 17 ท่ีจอดรถต้องจัดให้มีท่ีจอดตามความเหมาะสมท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 

ข้อ 18 ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและติดตั้งในบริเวณท่ี
เห็นได้ง่าย 
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 ข้อ 19 ต้องมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม  โดยจัดให้มีบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับผู้ขายของ  ส้วมและท่ีถ่าย
ปัสสาวะ  และท่ีรวบรวมมูลฝอย 
 ข้อ 20 บริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี ้

(1) พื้นท่ีต้องท าด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ท าความสะอาดง่าย และต้องไม่มี 
น้ าขังอยู่ได้ 

(2) จัดให้มีรั้วท่ีสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ  เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
(3) แผงขายสินค้า  ต้องท าด้วยวัสดุถาวร  ท าความสะอาดง่าย  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  หกสิบ 

เซนติเมตร  ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นท่ีเก็บ  หรือสะสมสินค้าและของอื่นๆ  และต้องมีทางเข้าแผงส าหรับ
ผู้ขายของไม่น้อยกว่า  เจ็บสิบ เซนติเมตร 

(4) การจัดแผง  ต้องมีทางเดินส าหรับผู้ซื้อกว้างไม่น้อยกว่า  สอง  เมตร 
(5) น้ าใช้ในตลาด  ต้องเป็นน้ าประปา  หรือน้ าท่ีสะอาด  และจัดให้มีเพียงพอ 
(6) ต้องมีทางระบายน้ ารอบตลาดแบบเปิด  ท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ   

มีความลาดเอียง  และมีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  ก่อนระบายน้ าออกจากตลาด 
ข้อ 21 ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 

เช่นเดียวกับ  ข้อ  14  (1)-(9)  และข้อ  15  (1)-(3)  และตั้งอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 
ข้อ 22 ท่ีรวบรวมมูลฝอย  มีลักษณะเป็นท่ีพักมูลฝอยท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับ

ตลาดนั้นๆ  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิด  สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้  
ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ  และอยู่ในพื้นท่ีรถเข้าออกได้สะดวก 
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ข้อ 23 การจัดวางสินค้าในตลาด  ต้องจัดวางผังการจ าหน่ายให้เป็นหมวดหมู่  ไม่ปะปนกัน  แยกเป็น
อาหารสดชนิดต่างๆ  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงส าเร็จ  และประเภทสินค้าท่ีไม่ใช่อาหารเพื่อสะดวกในการ
ดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร 

 ในกรณีท่ีเป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเถอะ  จะต้องมีการกั้นไม่ให้
ไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด  และจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับการระบายน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ า
โดยไม่ให้เปื้อนพื้นตลาด 



ข้อ 24 ห้ามวางส่ิงของกีดขวางทางเดินทางเดินในตลาด  ตามทางเข้าสู่ตลาด  ทางเดินและถนนรอบ
ตลาด 

ข้อ 25 ให้เปิดตลาดและปิดตลาด  ตามเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนด 
ข้อ 26 ส้วม ก๊อกน้ าใช้  และสาธารณูปโภคอื่นๆ  ท่ีจัดไว้  ต้องเปิดให้มีการใช้ตลอดเวลาขณะ

ประกอบกิจการ 
 
การบ ารุงรักษาตลาด 

ข้อ 27 ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  1  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบร้อยภายในตลาด  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องบ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ภายในตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  อุปกรณ์ต่างๆ เช่น  
สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลมท่อประปา  ฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา 

 (2) ต้องจัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไม่รั่วซึม  และมีฝาปิดประจ าทุกแผง  ให้มีการกวาดมูลฝอย  
บริเวณตลาดเป็นประจ า  และดูแลท่ีรวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (3) ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  และล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ  หน่ึง  ครั้ง 

ข้อ 28 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี  2  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย  ดูแล  ความ
สะอาดห้องน้ า ห้องส้วม  บ่อดักมูลฝอย  และบ่อดักไขมัน  ให้ใช้การได้ดี  ดูแลท่ีรวบรวมมูลฝอย  ได้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอและจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาดทุกวันท่ีเปิดท าการ 
 ข้อ 29 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องไม่ท าการและดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอันอาจจะท าให้เกิดเหตุ
ร าคาญ  หรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี ้

(1) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ท่ีขังสัตว์เพื่อขาย 
(2) สะสม  หมักหมม  ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  ท าให้สถานท่ีสกปรกรกรุงรังหรือ 

เป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์น าโรค 
(3) ถ่ายเท  ท้ิง  มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลในที่อ่ืนใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้ส าหรับ 

รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(4) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้น  จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรืออาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ 
(5) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่น  หรือน่าจะเกิดอันตราย 
(6) ใช้ตลาดเป็นท่ีอาศัยหลับนอน 
(7) กระท าการอื่นใดที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

 
 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 ข้อ 30 ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   



เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้การด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด  อัน
ได้แก่  การจัดระเบียบ  กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง  เช่น  การฝึกอบรมของผู้ขาย
ของ  ผู้ช่วยขายของ 
 ข้อ 31 ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องวางสินค้าบนแผง  หรือในขอบเขตท่ีวางขายของ
ท่ีจัดไว้ให้  ห้ามวางล้ าแผงหรือขอบเขต  หรือต่อเติมแผงขายของออกมาอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินใน
ตลาด  และห้ามวางแผงสินค้าสูงจากพื้นตลาดเกินกว่า  หน่ึงร้อยห้าสิบ  เซนติเมตร 
  การวางและเก็บสะสมประเภทสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  รวมท้ังเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับ
อาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  หกสิบ  เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

ข้อ 32  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี ้
 

                 (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อ อันได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้อีสุกอีไส  ไข้หัด  โรคคางทูม  โรคเรื้อน  
โรคผิวหนังน่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
                (2)อาหารสดท่ีมีโอกาสเส่ียงเกิดการเน่าเสียง่าย  ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  ตามท่ี         
เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
                (3) การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ  ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการ
ปนเป้ือน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
                (4) ในกรณี  ท่ีมีการท า  ประกอบ  ปรุง  ต้องจัดไว้ให้เป็นสัดส่วน  และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 
                  (5)เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างและเก็บท่ีถูกต้อง  
ท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 

ข้อ 33 ถ้าปรากฏว่าผู้ขายของหรือผู้เช่าขายของคนใด  เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคท่ีสังคม 
รังเกียจ  หรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อ  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไป  จะเป็น
อันตรายแก่สุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้ขายของ  หรือผู้ช่วยขายของผู้นั้นหยุด
การปฏิบัติงานไว้ทันที จนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 
 ข้อ 34 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียม  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติน้ี  
ภายในก าหนด สิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตและ
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์แต่ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 ข้อ 35  เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ ตล.1  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ  ยี่สิบ  ของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ 
 ข้อ 36 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้มีอายุ  หนึ่งปี  นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 



ข้อ 37 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือไม่ประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามแบบ ตล.3 
 ข้อ 38 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบการ 

ข้อ 39  หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด  ในสาระส าคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาต  ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ตามแบบ  ตล.3  ภายใน  สิบห้าวัน  นับแต่วันท่ี
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ 40 การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.2  โดยประทับตราสีแดง  ค าว่า   
“ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทนค าพร้อมท้ังลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือ 

ช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงบันทึก  เล่มท่ี เลขท่ี ปี ของใบแทน 
 ข้อ 41 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อน  หรือในวันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับด าเนินการปรับปรุง  
หรือแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติน้ี  ภายในเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  ท้ังนี้  ต้องไม่เกิน  สาม
ปี   ส าหรับตลาดประเภทท่ี  1  และไม่เกิน  สองปี  ส าหรับตลาดประเภทท่ี  2 

ข้อ 42 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ส าหรับตลาดประเภทใด  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม  
ข้อบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  มีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึง่  ไม่เกินสิบห้าวัน 
  กรณี  ท่ีผู้รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว 2 ครั้ง และมีเหตุท่ีจะต้องส่ังพักใช้
ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  มีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ข้อ 43 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี  ในข้อ  5  มีความผิดตามมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535    
 ข้อ 44 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ 33  ข้อ  34  ข้อ  35 ข้อ  36 ข้อ  37  มีความผิดตาม
มาตรา  78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 45 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้   ในข้อ 38  หรือข้อ 39  มีความผิดตามมาตรา  83  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ข้อ 46 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินการระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  42  วรรคหนึ่ง  มี
ความผิดตามมาตรา  84  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  

ข้อ 47 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  73   แห่ง  พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  เว้นแต่ฝ่าฝืนความในข้อ  43  ข้อ 44 ข้อ 45  และข้อ 46  แห่งข้อบัญญัติน้ี 
 ข้อ 48 บรรดาใบอนุญาตท่ีได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 



 ข้อ 49 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  หรือค าส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
   

ประกาศ ณ วันที ่๒๓   เดือน กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๒      
 
    (ลงชื่อ)   สมร  วงษ์เวียน 
     (นายสมร  วงษ์เวียน) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 
 
 
 


