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หลักการ 

เพ่ือออกเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน   
 

เหตผุล 
  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลาด ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้ตราเป็น
เทศบัญญติัต าบลไหล่หิน จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญตัิต าบลไหลห่นิ 
เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

************************* 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจัดตั้งตลาดในเขต
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกอบกับ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
และ กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงตราเทศบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หิน แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพ่ือจ าหน่าย
สินค้า ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว 
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยก็ตาม และหมายความถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่ก าหนด   
  “สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจ าหน่ายในตลาด 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 
สัตว์น้ า หรืออ่ืนๆ ที่ช าแหละแล้ว หรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม้ หรืออ่ืนๆ เป็นอาหารดิบ  
  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้งหรือหมักดอง หรือ
ในรูปอ่ืน ๆ รวมทั้งสารปรุงแต่งอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่อ่ิม กะปิ 
น้ าปลา ซอส เป็นต้น 
  “อาหารปรุงส าเร็จรูป” หมายความว่า อาหารที่ผ่านการท า ประกอบ ปรุงจนส าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด ย า ย่าง ฯลฯ รวมทั้งของหวาน และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
  “การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาด 
ตัวอาคาร แผงขายของตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน (ถ้ามี) รางระบายน้ า ห้องน้ า ห้องส้วม และบริเวณ
ต่างๆ รอบๆ อาคารตลาดให้สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง คราบสกปรก
และอ่ืน ๆ รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรคและก าจัดสัตว์พาหะน าโรค ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด   
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งสร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



 ๓ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕    
  ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่เป็นตลาดภายหลังจากที่   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์การของรัฐ ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามความในข้ออ่ืนแห่งเทศบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น     
มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
  ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๑  
พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  
ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว ให้ยื่นค าขออนุญาตตาม 
แบบ ตล. ๔ พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลงขยาย     
หรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๖ หากสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาด   
ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ข้อ ๗ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ตั้ง
ตลาด และมีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ใน เทศบัญญัติ
นี้ ตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๓   
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยาย หรือลด
สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ได้จัดตั้งสถานที่ที่ตั้งตลาด และมีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับตลาด
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในเทศบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้วให้ออก
หนังสืออนุญาตได ้
  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๘ ในข้อเทศบัญญัติให้จัดตลาดเป็น ๓ ประเภทดังนี้ 
  (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการ
ประจ าหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖   
  (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็น
การประจ าหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๐   



 ๔ 

(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการ
ชั่วคราว ครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓  
และข้อ ๒๔ 
  ข้อ ๙ ที่ตั้งของตลาด ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร จากแหล่งที่น่ารังเกียจ  
และหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดมูลฝอย อันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกัน ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
     ตลาดประเภทที่ ๑     
  ข้อ ๑๐ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่  และสิ่ง
ปลูกสร้างคือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วม และที่ถ่ายปัสสาวะที่
รวบรวมมูลฝอยและที่จอดรถ 
  ข้อ ๑๑ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ต้องมี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตัวอาคาร ต้องท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง   
  (๒) มีถนนรอบอาคารตลาด กว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณ
ตลาดอย่างน้อยหนึ่งทาง ที่กว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตร ส าหรับตลาดที่มีอยู่ ก่อนที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับให้ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  (๓) หลังคา ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ  
  (๔) พ้ืน ต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบร้อย ท าความสะอาดง่าย และต้องไม่มี
น้ าขังอยู่ได ้  
                   (๕) ฝาผนัง ต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบร้อย ท าความสะอาดง่าย   
          (๖) ประตู ต้องสามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาด และต้องมี
ความกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
          (๗) ทางเดินภายในอาคารส าหรับผู้ซื้อ ต้องกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
          (๘) ต้องมีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ 
          (๙) ในอาคารตลาด โดยทั่วไปต้องมีความเข้มของแสงสว่าง ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์ 
และที่แผงขายสินค้า หรือเขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่าง ไม่น้อยกว่าสองร้อยลักซ์ 
ทั้งนี้ต้องไม่ใช้แสงหรือวัตถุอ่ืนที่ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ 
          (๑๐) แผงขายสินค้า ต้องเป็นแบบติดทึบ ท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดง่าย  
มีความลาดเอียง มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่าสองตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร แผง
ต้องมีทางเข้าแผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร มีที่นั่งส าหรับผู้ขายของไว้
โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผง และสะดวกต่อการเข้าออก 
 
 



 ๕ 

  (๑๑) น้ าใช้ในตลาด ต้องเป็นน้ าประปา และจัดให้มีการเพียงพอส าหรับล้างสินค้า  
หรือล้างมือ โดยระบบท่อส าหรับแผงขายอาหารสด ต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งก๊อกน้ าต่อสองแผง และ
การวางท่อให้มีลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติด หรือทับกับท่ออุจจาระ  
และต้องจัดให้มีที่ส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้   
  (๑๒) ทางระบายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ภายในตลาด ต้องเป็นทางระบาย
น้ าแบบเปิด ส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นรูปตัวยู มีตะแกรง ปิด-เปิด ท าความสะอาดง่าย  
และมีความลาดเอียงระบายน้ าได้สะดวก 
  (๑๓) ให้มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และบ่อบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าทิ้งต้องได้
มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
  ข้อ ๑๒ ที่ขนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ และมีพ้ืนที่
เพียงพอส าหรับการขอถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความ
สะอาด 
  ข้อ ๑๓ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์
แมลงพาหนะน าโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกข้ันตอน 
  (๒) สร้างด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย ห้องส้วม มีเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า 
หนึ่งเมตร 
  (๓) ระยะดิ่งระหว่างพ้ืนถึงส่วนต่ าสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่ง อ่ืนที่ติดกับคาน
หรือเพดาน ต้องได้ไม่น้อยกว่าสองเมตร และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่
ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศ   

  (๔) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์  
  (๕) พ้ืนที่ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ าทิ้งอยู่ในต าแหน่ง
ต่ าสุดของพ้ืนห้อง 
  (๖) ต้องจัดให้มีกระดาษช าระ หรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอทุกห้องรวมทั้งจัดให้
มีการท าความสะอาดทุกวัน   
  (๗) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่าน ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร  
  (๘) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกัก ซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
สิบเซนติเมตรมีความลาดเอียงไม่น้อย ๑ : ๑๐   
  (๙) มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าสองเซนติเมตรครึ่ง สูง
เหนือหลังคาส้วม หรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน 
  (๑๐) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม นอกตัวอาคารตลาด มีผนังกั้นเพ่ือมิให้ประตูเปิดสู่ตลาด
โดยตรง และประตูเป็นชนิดเปิดออก 
 
 
 



 ๖ 

  ข้อ ๑๔ จ านวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องจัดให้มีดังนี้ 
  (๑) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่าหกที่ ต่อจ านวนแผงไม่เกินสี่สิบแผง โดยแยกเป็นส้วมชาย
สองท่ี ส้วมหญิงสี่ที่ และให้เพ่ิมส้วมชายและส้วมหญิงอีกหนึ่งที่ และสองที่ตามล าดับต่อจ านวนแผงที่
เพ่ิมข้ึนทุกยี่สิบห้าแผง   

(๒) ที่ถ่ายปัสสาวะชาย ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจ านวนส้วมชาย และอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน 
  (๓) อ่างล้างมือต้องจัดให้มีไมน่้อยกว่าหนึ่งที่ต่อส้วมสองที่ และท่ีถ่ายปัสสาวะสองท่ี 
  ข้อ ๑๕ ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือเป็นที่พักมูล
ฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ ก็ได้ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดสามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกตัวอาคาร
ตลาด และอยู่ในพื้นท่ีที่รถเข้าออกได้สะดวก 
  ข้อ ๑๖ ที่จอดรถ ต้องจัดให้มีที่จอดรถตามความเหมาะสมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ตลาดประเภทที ่๒ 
  ข้อ ๑๗ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีบริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ 
มีส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย 
  ข้อ ๑๘ บริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) พ้ืนต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่าย และต้องไม่มีน้ าขัง
อยู่ได ้
  (๒) จัดให้มีรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
  (๓) แผงขายสินค้า ต้องท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บ หรือสะสมสินค้าและของอ่ืน ๆ และต้องมีทางเข้า
แผงส าหรับผู้ขายของไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร 
  (๔) การจัดแผง ต้องมีทางเดนิส าหรับผู้ซื้อกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร   

(๕) ต้องเป็นน้ าประปา หรือน้ าที่สะอาดและจัดให้มีเพียงพอ 
(๖) ต้องมีทางระบายน้ ารอบตลาดแบบเปิด ท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความ ลาด

เอียงระบายน้ าสะดวก และมีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ก่อนระบายน้ าออกจากตลาด 
  ข้อ ๑๙ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีแผงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
เช่นเดียวกับข้อ ๑๓ (๑) – (๙) และข้อ ๑๔ (๑) – (๓) และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 
  ข้อ ๒๐ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็น
ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดสามารถ
ป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ และอยู่ในพื้นท่ีที่รถเข้าออกได้สะดวก 

 
 
 



 ๗ 

ตลาดประเภทที ่๓ 
  ข้อ ๒๑ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีบริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ 
มีส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย 
  ข้อ ๒๒ บริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แผงขายสินค้าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
  (๒) ทางเดินระหว่างแผงส าหรับผู้ซื้อ ต้องกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
  (๓) น้ าใช้ในตลาด ต้องเป็นน้ าประปา หรือน้ าสะอาดจัดให้มีปริมาณเพียงพอ 
  (๔) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ า ก่อนปล่อยน้ าทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ า 
สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
  ข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ  เช่นเดียวกับข้อ ๑๙ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ตามจ านวนในข้อ ๑๔ หรือส้วม
สาธารณะ หรือส้วมของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใกล้เคียงห่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร ตาม
จ านวนในขอ้ ๑๔ 
  ข้อ ๒๔ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็น
ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดสามารถ
ป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ และอยู่ในพื้นท่ีที่รถเข้าออกได้สะดวก 

 
การด าเนนิกจิการตลาด 

  ข้อ ๒๕ การจัดวางสินค้าในตลาด ต้องจัดวางผังการจ าหน่ายให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปน
กันแยกเป็นอาหารสดชนิดต่าง ๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงส าเร็จ และประเภทสินค้าที่ไม่ใช้อาหาร
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
  ในกรณีที่เป็นอาหารสด ซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ จะต้องมีการกั้น
ไม่ให้ไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีท่อ หรือทางส าหรับการระบายของน้ าของเหลวนั้นลงสู่
ท่อระบายน้ าโดยไม่ให้เปื้อนพ้ืนตลาด 
  ข้อ ๒๖ ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด ตามทางเข้าสู่ตลาด ทางเดินและ
ถนนรอบตลาด 
  ข้อ ๒๗ ให้เปิดตลาด ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. และปิดตลาดเมื่อถึงเวลา ๑๘.๓๐ น.  
เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๒๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้ ตามกฎหมายว่าด้วย
ควบคุมอาคารและติดตั้งในบริเวณท่ีเห็นได้ง่าย 
  ข้อ ๒๙ ส้วม ก๊อกน้ าใช้ และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่จัดไว้ ต้องเปิดให้มีการใช้
ตลอดเวลาขณะประกอบกิจการ 
 
 
 



 ๘ 

การบ ารุงรกัษาตลาด 
  ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องบ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ าประปา ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
  (๒) ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดประจ าทุกแผงให้มีการเก็บ
กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๓) ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน และล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  (๔) ต้องจัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วมอย่างเพียงพอ และดูแล
บ่อดักมลูฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา 
  ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย  
ดูแลความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม บ่อดักมูลฝอย และบ่อดักไขมัน ให้ใช้การได้ดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอย 
ได้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอและจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาดทุกวันที่เปิดท าการ 
  ข้อ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องไม่ท าการ และดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอัน
อาจจะท าให้เกิดเหตุร าคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพ่ือขาย 
  (๒) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ท าให้สถานที่สกปรกรกรุงรัง หรือเป็นที่
เพาะพันธุ์สัตว์น าโรค 
  (๓) ถ่ายเท ทิ้งมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับ
ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดสกปรกข้ึน จนเป็นสาเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
  (๕) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือน่าจะเกิดอันตราย 
  (๖) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน 
  (๗) กระท าการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
 

ผูข้ายของและผูช้ว่ยขายของในตลาด 
  ข้อ ๓๓ ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินกิจการที่
เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันได้แก่ การจัดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
ในเรื่อง เช่น การฝึกอบรมผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ  
  ข้อ ๓๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องวางสินค้าบนแผงหรือในขอบเขต
ที่วางขายของที่จัดไว้ให้ ห้ามวางล้ าแผงหรือขอบเขต หรือต่อเติมแผงขายของออกมาอันจะเป็นการ
กีดขวางทางเดินในตลาด และห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร 



 ๙ 

  การวางและเก็บสะสมสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
อาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
  ข้อ ๓๕ ผู้ขายของผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะน าโรคติดต่อ อันได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกไส ไข้หัด โรคคางทูม  
โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  (๒) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการเน่าเสียได้ง่าย ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิ 
ที่เหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
  (๓) การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหาร เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๔) ในกรณีที่มีการท า ประกอบ ปรุง ต้องจัดไว้ให้เป็นสัดส่วน และต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการ
ล้างและการเก็บที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
  ข้อ ๓๖ ถ้าปรากฏว่า ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของคนใด เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่
สังคมรังเกียจ หรือเป็นพาหนะน าโรคติดต่อ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของ
ต่อไป จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ขายของผู้นั้น
หยุดการปฏิบัติงานไว้ทันที จนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 
  ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม ตามอัตรา
ท้ายข้อบังคับนี้ ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิ
ได้มารับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ ๓๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล.๒ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียม
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
  ข้อ ๓๙ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้
เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  ข้อ ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือไม่ประสงค์
จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล. ๔ 
  ข้อ ๔๑ หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล. ๔ ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  ในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อม
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
  (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 



 ๑๐ 

  ข้อ ๔๒ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ตล. ๓ โดยประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” 
ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่
ไดร้ับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใบใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 
  ข้อ ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องแสดงใบอนุญาตได้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย 
ณ สถานสถานกอบกิจการ 
  ข้อ ๔๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อน หรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ด าเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ ภายในก าหนดเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปี ส าหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไม่เกินสองปี ส าหรับตลาด
ประเภทที่ ๒ 
  ข้อ ๔๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๑ 
  (๒) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๒ 
  (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๓ 
  (๔) ค าขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ ตล. ๔  
  ข้อ ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ส าหรับตลาดประเภทใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งพักให้ใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน
สิบห้าวัน 
  กรณี ที่ผู้รับใบอนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
  ข้อ ๔๗ ผู้ ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  ในข้อ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๖ มีความผิดตามมาตรา 
๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ในข้อ ๔๓ หรือข้อ ๔๔ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตาม ข้อ ๔๖ 
วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ข้อหนึ่งข้อใดมีความผิดตามมาตรา ๗๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นจะต้องด้วยความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ 
หรือข้อ ๕๐ แห่งเทศบัญญัตินี้ 



 ๑๑ 

  ข้อ ๕๒ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้น
อายุใบอนุญาตนั้น 
  ข้อ ๕๓ ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน             พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 

       ( ลงชื่อ ) 
                                  (นายฐนน์ธรรม  เชียงพมหร์ต) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

 
 
                       เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

บัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีม 
ท้ายเทศบัญญตัิต าบลไหลห่นิ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ล าดับ ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตตามอัตราทา้ยเทศบญัญัตนิี้ บาท 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 

ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการ
เป็นการประจ าหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕         
และข้อ  ๑๖  ฉบับละ 
ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนิน
กิจการเป็นการประจ าหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะ
ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ข้ อ  ๑ ๗  ข้ อ  ๑ ๘  ข้ อ  ๑ ๙  แ ล ะ ข้ อ  ๒ ๐                                                  
ฉบับละ 
ตลาดประเภทที่ ๓ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนิน
กิจการชั่วคราวหรือครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนดและมีลักษณะตามที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ข้ อ  ๒ ๑  ข้ อ  ๒ ๒  ข้ อ  ๒ ๓  แ ล ะ ข้ อ  ๒ ๔                                               
ฉบับละ 
 
 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๒๐๐    
 
 
 

๒๐๐ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


