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หลักกำร 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ  66  และมำตรำ  35  

มำตรำ  37  มำตรำ  55  มำตรำ  58  มำตรำ  63  มำตรำ  64  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข           
พ.ศ.  2535  ได้ก ำหนดให้ท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลำดผู้ขำยของ  
และผู้ช่วยขำยของในตลำด  ประกอบกับ  มำตรำ  60  แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  บัญญัติให้ตรำ
เป็นเทศบัญญัติ  จึงจ ำเป็นต้องตรำเทศบัญญัตินี้ 
 

เหตุผล 
เนื่องจำกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  2552)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  

พ.ศ.  2535  ซึ่งแบ่งประเภทของตลำดไว้  3  ประเภท  ได้ถูกยกเลิก  โดยได้ออกกฎกระทรวง  ว่ำด้วยสุขลักษณะ
ของตลำด  พ.ศ.  2551  มำใช้บังคับแทน  แบ่งลักษณะตลำดออกเป็น  2  ประเภท  เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตำม
กฎกระทรวงดังกล่ำว  และพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข  พ.ศ.  2535  เทศบำลต ำบลไหล่หินจึงมีควำมจ ำเป็นต้อง  
ยกร่ำงเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่อง  ตลำด  พ.ศ.  2559  ขึ้นใหม่เพ่ือน ำมำบั งคับให้ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลไหล่หิน  
ประกอบกับเทศบำลจ ำเป็นต้องออกข้อเทศบัญญัติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในด้ำนกำรก ำกับ  ดูแล  ตลอดจนเพ่ือให้
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกิจกำรที่ต้องมีกำรควบคุมต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน  อันจะเป็นผลดีต่อกำร
พัฒนำเทศบำลต ำบลไหล่หิน  จึงเห็นสมควรออกเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลำด  พ.ศ.  2559  
เสนอมำเพ่ือให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลไหล่หินพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓ 

 

เทศบัญญัติต ำบลไหล่หิน 
เรื่อง ตลำด พ.ศ. 2559 

 
โดยที่เป็นกำรสมควรตรำเทศบัญญัติต ำบลไหล่หิน ว่ำด้วยตลำด 
 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  60  แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ประกอบมำตรำ  35  มำตรำ  37  มำตรำ  54  มำตรำ  55  มำตรำ  58  มำตรำ  63  และมำตรำ  65  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.2535  เทศบำลต ำบลไหล่หิน  โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบล
ไหล่หิน  และนำยอ ำเภอเกำะคำ  จึงตรำเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำ “เทศบัญญัติเทศบำลต ำบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลำด  พ.ศ.  2559” 
ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบำลต ำบลไหล่หิน ตั้งแต่เม่ือได้ประกำศไว้โดยเปิดเผย      

ทีส่ ำนักงำนเทศบำลต ำบลไหล่หินแล้วเจ็ดวัน   
ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลำด  พ.ศ.  2556 
บรรดำเทศบัญญัติ  ระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่ง  อ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลำด”  หมำยควำมว่ำ สถำนที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทสัตว์ 

เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออำหำรอันมีสภำพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ำย  ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะมีกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตำม และหมำยควำมรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส ำหรับให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทดังกล่ำวเป็นประจ ำหรือเป็นครั้งครำวหรือตำมวันที่ก ำหนด  

“สินค้ำ” หมำยควำมว่ำ สิ่งของที่ซื้อขำยกัน 
“อำหำร” หมำยควำมว่ำ อำหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร 
“อำหำรสด” หมำยควำมว่ำ  อำหำรประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้ และของอ่ืนๆ  ที่มีสภำพ   

เป็นของสด  
“อำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ” หมำยควำมว่ำ อำหำรสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีกำร

ช ำแหละ ณ แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ  
“อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ” หมำยควำมว่ำ อำหำรที่ได้ผ่ำนกำรท ำ ประกอบหรือปรุงส ำเร็จพร้อมที่จะ

รับประทำนได้ รวมทั้งของหวำนและเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ  
“สุขำภิบำลอำหำร” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรและควบคุมปัจจัยต่ำงๆ เพ่ือให้อำหำรสะอำด 

ปลอดภัยจำกเชื้อโรค และสำรเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของผู้บริโภค เช่น อำหำร ผู้สัมผัสอำหำร 
สถำนที่ท ำ ประกอบ ปรุง และจ ำหน่ำยอำหำร ภำชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพำหะน ำโรค 

“กำรล้ำงตลำดตำมหลักกำรสุขำภิบำล” หมำยควำมว่ำ กำรท ำควำมสะอำดตัวอำคำร แผงจ ำหน่ำย
สินค้ำในตลำด พ้ืน ผนัง เพดำน ทำงระบำยน้ ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ ำเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่
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รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ และบริเวณตลำดให้สะอำด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยำกไย่ ฝุ่น
ละอองและครำบสกปรก รวมทั้งให้มีกำรฆ่ำเชื้อ  ทั้งนี้ สำรเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ ำบัดน้ ำเสียของตลำด 

“เจ้ำพนกังำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกเทศมนตรีต ำบลไหล่หิน  
“ เ จ้ ำ พนั ก ง ำ นส ำ ธ ำ รณ สุ ข ”  ห ม ำ ยค ว ำ ม ว่ ำ  เ จ้ ำ พนั ก ง ำ น ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง จ ำ ก 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 5 ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลำด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
กำรเปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดสถำนที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลำดภำยหลังจำกที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้

ออกใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดตำมวรรคหนึ่งแล้วจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ด้วย 

ควำมในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลำดขึ้นตำมอ ำนำจหน้ำที่ แต่ในกำรด ำเนินกิจกำรตลำดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญำตตำมบทบัญญัติอ่ืน
แห่งข้อบัญญัตินี้และพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลำดตำมวรรคนี้ปฏิบัติเป็นกำรเฉพำะรำยก็ได้  
 

หมวด 2 
ลักษณะของตลำด 

ข้อ 6 ตลำดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลำดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร และมีลักษณะตำมท่ีก ำหนดไว้ในส่วนที่ 1 
(2) ตลำดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร และมีลักษณะตำมท่ีก ำหนดไว้ในส่วนที่ 2 
 
ข้อ 7  ที่ตั้งของตลำดต้องอยู่ห่ำงไม่น้อยกว่ำ  100  เมตร  จำกแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย      

โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก ที่ ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย  เว้นแต่จะมีวิธีกำร
ป้องกันซึ่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ 1 

ตลำดประเภทท่ี 1 
 
ข้อ 8  ตลำดประเภทที่  1  ต้องมีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสร้ำง คือ  อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง

ส ำหรับผู้ขำยของ  ที่ขนถ่ำยสินค้ำ  ห้องส้วม  ที่ปัสสำวะ  อ่ำงล้ำงมอื  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  และที่จอด
ยำนพำหนะ  ตำมท่ีก ำหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 9  อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของต้องมีและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถนนรอบอำคำรตลำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  4  เมตร  และมีทำงเข้ำออกบริเวณตลำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 
4  เมตร  อย่ำงน้อยหนึ่งทำง  

(2) ตัวอำคำรตลำดท ำด้วยวัสดุถำวร มั่นคง และแข็งแรง  
(3) หลังคำสร้ำงด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทำน  ควำมสูงของหลังคำต้องมีควำมเหมำะสม     

กับกำรระบำยอำกำศของตลำดนั้น 
(4) พ้ืนท ำด้วยวัสดุถำวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ ำ เรียบ ล้ำงท ำควำมสะอำดง่ำย  ไม่มีน้ ำขังและไม่ลื่น 
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(5) ทำงเดินภำยในอำคำรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  2  เมตร  
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวำงท ำด้วยวัสดุถำวร  และแข็งแรง  สำมำรถป้องกันสัตว์  เช่น  สุนัข  มิให้

เข้ำไปในตลำด  
(7) กำรระบำยอำกำศภำยในตลำดเพียงพอ  เหมำะสม  และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ควำมเข้มของแสงสว่ำงในอำคำรตลำดไม่น้อยกว่ำ  200  ลักซ์   
(9) แผงจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรท ำด้วยวัสดุถำวร  เรียบ  มีควำมลำดเอียง  และท ำควำม 

สะอำดง่ำย  มีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  60  เซนติเมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  1.5  ตำรำงเมตร  และมีทำงเข้ำออก
สะดวก  โดยมีที่นั่งส ำหรับผู้ขำยของแยกต่ำงหำกจำกแผง  

(10) น้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดแบบระบบท่ออย่ำงเพียงพอส ำหรับล้ำงสินค้ำหรือ ล้ำงมือ  ทั้งนี้ต้องวำง
ท่อในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดกำรปนเปื้อนจำกน้ ำโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่อระบำยน้ ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้ำงอำหำรสดอย่ำงน้อย  1  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ ำไม่น้อยกว่ำ  3  ก๊อก  
กรณีที่มีแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดตั้งแต่  30  แผง  ขึ้นไป  ต้องจัดให้มีที่ล้ำงอำหำรสด  1  จุดต่อจ ำนวนแผงจ ำหน่ำย
อำหำรสดทุก  30  แผง  เศษของ  30  แผง  ถ้ำเกิน  15  แผง  ให้ถือเป็น  30  แผง 

 (ข) มีก๊อกน้ ำประจ ำแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำยอำหำร
ประเภทปรุงส ำเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บส ำรองน้ ำในปริมำณเพียงพอและสะดวกต่อกำรใช้ กรณีที่มีแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด
ตั้งแต่  50  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ ำส ำรองอย่ำงน้อย  5  ลูกบำศก์เมตรต่อจ ำนวนแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดทุก     
100  แผง  เศษของ  100  แผง  ถ้ำเกิน  50  แผง  ให้ถือเป็น  100  แผง 

(11) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง  และทำงระบำยน้ ำตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  ทั้งนี้ 
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(12) กำรติดตั้งระบบกำรป้องกันอัคคีภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ควำมใน (1)  และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลำดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 

2542) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.  2535  ใช้บังคับ  และมีข้อจ ำกัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่
อำจจัดให้มีถนนรอบอำคำรตลำด  ทำงเข้ำออกบริเวณตลำด  และทำงเดินภำยในอำคำรตำมท่ีก ำหนดได้ 

ข้อ 10  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ำยสินค้ำตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพำะ มีพ้ืนที่เพียงพอส ำหรับ
กำรขนถ่ำยสินค้ำในแต่ละวัน  และสะดวกต่อกำรขนถ่ำยสินค้ำและกำรรักษำควำมสะอำด  

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลำดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542) ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  ใช้บังคับ  และมีข้อจ ำกัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อำจจัดให้มีที่ขน
ถ่ำยสินค้ำตำมท่ีก ำหนดได ้

ข้อ 11  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมแบบและจ ำนวนที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรควบคุมอำคำร  และตั้งอยู่ในที่เหมำะสมนอกตัวอำคำรตลำด  หรือในกรณีที่อยู่ในอำคำรตลำดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพำะ  มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ ำหน่ำยอำหำรโดยตรง  

ข้อ 12  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร  ตั้งอยู่นอกตัวอำคำรตลำดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ำออกได้สะดวก มีกำรปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์
เข้ำไปคุ้ยเขี่ย  ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเห็นชอบว่ำเหมำะสมกับตลำดนั้น  

ข้อ 13  ต้องจัดให้มีที่จอดยำนพำหนะอย่ำงเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 
 
 

 



๖ 

 

ส่วนที่ 2 
ตลำดประเภทท่ี 2 

 
ข้อ 14  ตลำดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของ  ห้องส้วม  ที่ปัสสำวะ  อ่ำงล้ำงมือ 

และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตำมท่ีก ำหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ 15  สถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของต้องมีและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทำงเดินภำยในตลำดมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  2  เมตร  
(2) บริเวณส ำหรับผู้ขำยของประเภทอำหำรสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะ  โดยมีลักษณะเป็น 

พ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไม่ลื่น  สำมำรถล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย  และไม่มีน้ ำขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีต
ส ำเร็จ  หรือพ้ืนลำดด้วยยำงแอสฟัลต์ 

(3) แผงจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรท ำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท ำควำมสะอำดง่ำย  มีควำมสูง
จำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  60  เซนติเมตร  และอำจเป็นแบบพับเกบ็ได ้

(4) น้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้ำงท ำควำมสะอำดอำหำรและภำชนะใน
บริเวณแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ  และแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภท    
ปรุงส ำเร็จ  

(5) ทำงระบำยน้ ำจำกจุดที่มีที่ล้ำง  โดยเป็นรำงแบบเปิด  ท ำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีควำมลำดเอียงให้
สำมำรถระบำยน้ ำได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชนข้ำงเคียง ในกรณีจ ำเป็นเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุขอำจก ำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน  หรือบ่อพักน้ ำเสีย  ก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ
หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะก็ได้ 

(6) กรณีท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลังคำ  โครงเหล็กคลุมผ้ำใบ  เต็นท์  ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน  ต้องอยู่ในสภำพที่มั่นคงแข็งแรง  

ข้อ 16  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมจ ำนวนและหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะที่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  และตั้งอยู่ในที่ที่เหมำะสมนอกสถำนที่ขำย
ของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสำธำรณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่ำงจำกตลำดไม่เกิน  50  เมตร 

ข้อ 17  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่ำงเพียงพอที่จะรองรับปริมำณมูลฝอย      
ในแต่ละวัน  และมีลักษณะเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

ข้อ 18  เมื่อผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดประเภทที่  ๒  ได้ด ำเนินกิจกำรต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำหนึ่ง
แล้ว ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นว่ำตลำดประเภทที่  ๒  นั้น มีศักยภำพที่จะพัฒนำเป็นตลำดประเภทที่  ๑  ได้ ให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญำตร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแผนกำรพัฒนำปรับปรุงตลำดประเภทที่  ๒  ให้เป็นตลำด
ประเภทที ่ ๑  ตำมกฎกระทรวงนี้ ตำมระยะเวลำและข้ันตอนที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 
 

หมวด 3 
กำรด ำเนินกิจกำรตลำด 

ข้อ 19  กำรจัดวำงสินค้ำในตลำดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน  เพ่ือสะดวก
ในกำรดูแลควำมสะอำดและป้องกันกำรปนเปื้อนในอำหำร 

ข้อ 20  กำรเปิดและปิดตลำดต้องเป็นไปตำมเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 



๗ 

 

ข้อ 21  ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดประเภทที่  1  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำตลำด
และกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลำดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงต่ำงๆ  ของตลำด  ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีตลอดเวลำ  เช่น ตัวอำคำร  พ้ืน 
ฝ้ำเพดำน  แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง  และทำงระบำยน้ ำ  อุปกรณ์ต่ำงๆ  เช่น  สำยไฟ  หลอดไฟ 
พัดลม  ก๊อกน้ ำ  ท่อน้ ำประปำ  และสำธำรณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดให้มีกำรเก็บกวำดมูลฝอยบริเวณตลำด และดูแลควำมสะอำดของตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดัก
ไขมัน ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง  และทำงระบำยน้ ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ ำทุกวัน  และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือให้อยู่ในสภำพที่สะอำด ใช้กำรได้ดี  และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลำที่เปิดตลำด  

(4) จัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดเป็นประจ ำทุกวัน  โดยเฉพำะแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด และ
แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และมีกำรล้ำงตลำดตำมหลักกำรสุขำภิบำลอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ใน
กรณีท่ีมีกำรระบำดของโรคติดต่อ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำจแจ้งให้มีกำรล้ำงตลำด
ตำมหลักกำรสุขำภิบำลมำกกว่ำเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีกำรก ำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพำหะน ำโรคภำยในบริเวณตลำดอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(6) ดูแลแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละมิให้ปล่อยน้ ำหรือของเหลวไหลจำกแผงลงสู่

พ้ืนตลำด  และจัดให้มีทำงระบำยน้ ำหรือของเหลวลงสู่ทำงระบำยน้ ำหลักของตลำด  
ข้อ 22  ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำตลำด

และกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในตลำดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) จัดให้มีกำรเก็บกวำดมูลฝอยบริเวณตลำด และดูแลควำมสะอำดของตะแกรงดักมูลฝอย  รวมทั้ง

กรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ ำเสีย  และทำงระบำยน้ ำ  มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ ำทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสำวะ  และอ่ำงล้ำงมือ  ให้อยู่ในสภำพที่สะอำด  ใช้กำรได้ดี  และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลำที่เปิดตลำด  

(3) จัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดเป็นประจ ำทุกวัน  โดยเฉพำะแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด  และ
แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ ในกรณีที่มีกำรระบำดของโรคติดต่อ ให้ด ำเนินกำรล้ำงตลำดตำม
หลักกำรสุขำภิบำล  ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีกำรป้องกันไม่ให้น้ ำหรือของเหลวไหลจำกแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละลง
สู่พื้นตลำด  

ข้อ 23  เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันเหตุร ำคำญ  มลพิษที่เป็นอันตรำย หรือกำรระบำดของโรคติดต่อ 
ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดประเภทที่  1  หรือตลำดประเภทที่  2  ต้องไม่กระท ำกำรและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระท ำกำร ดังต่อไปนี้ 

(1) จ ำหน่ำยอำหำรที่ไม่สะอำดหรือไม่ปลอดภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำรในตลำด 
(2) น ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำไปในตลำด  เว้นแต่สัตว์ที่น ำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ ำหน่ำย 
(3) ฆ่ำหรือช ำแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลำด  รวมทั้งฆ่ำหรือ

ช ำแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดกำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมำจำกสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลำด  จนท ำให้สถำนที่สกปรก  รกรุงรัง  เป็นเหตุร ำคำญ   

เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรำย  หรือเป็นที่เพำะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพำหะน ำโรค 



๘ 

 

(5) ถ่ำยเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจำกที่ซึ่งจัดไว้ส ำหรับรองรับมูลฝอยหรือ       
สิ่งปฏิกูล 

(6) ท ำให้น้ ำใช้ในตลำดเกิดควำมสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอำจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรำยแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลำดเป็นที่พักอำศัยหรือเป็นที่พักค้ำงคืน 
(9) กระท ำกำรอ่ืนใดที่อำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ  มลพิษที่เป็นอันตรำย หรือกำรระบำดของโรคติดต่อ 

เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ ควำมสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด 4 
ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด 

ข้อ 24  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติและให้ควำมร่วมมือกับผู้รับใบอนุญำตให้
จัดตั้งตลำด เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กำรจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรรักษำควำมสะอำดของตลำด 
(2) กำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ 
(3) กำรดูแลควำมสะอำดแผงจ ำหน่ำยสินค้ำของตน 
(4) กำรรวบรวมมูลฝอยลงในภำชนะรองรับที่เหมำะสม 
(5) กำรล้ำงตลำด 
(6) กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและอ่ืนๆ  ตำมหลักเกณฑ์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
(7) กำรตรวจสุขภำพตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

 
ข้อ 25  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ำและแผงจ ำหน่ำยสินค้ำ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้วำงสินค้ำบนแผงจ ำหน่ำยสินค้ำหรือขอบเขตที่ก ำหนด โดยห้ำมวำงสินค้ำล้ ำแผงจ ำหน่ำยสินค้ำ

หรือขอบเขตที่ก ำหนด  และห้ำมวำงสินค้ำสูงจนอำจเกิดอันตรำยหรือส่งผลกระทบต่อระบบกำรระบำยอำกำศ  
และแสงสว่ำง  ทั้งนี้  ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  

(2) ห้ำมวำงสินค้ำประเภทวัตถุอันตรำยปะปนกับสินค้ำประเภทอำหำร  
(3) ให้วำงสินค้ำประเภทอำหำร  เครื่องดื่ม  และภำชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก ำหนด โดยสูงจำกพ้ืน

ตลำดไม่น้อยกว่ำ  60  เซนติเมตร  
(4) ห้ำมเก็บสินค้ำประเภทอำหำรไว้ใต้แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ  เว้นแต่อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร  หรืออำหำรที่มีกำรป้องกันกำรเน่ำเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีกำรรักษำควำม
สะอำดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพำหะน ำโรค  

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท ำให้ผู้บริโภคมองเห็นอำหำรต่ำงไปจำกสภำพที่เป็นจริง  
(6) ห้ำมต่อเติมแผงจ ำหน่ำยสินค้ำ  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของ

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
 
ข้อ 26  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องมีสุขอนำมัยส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพำหะน ำ

โรคติดต่อ  เช่น  อหิวำตกโรค ไข้รำกสำดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คำงทูม วัณโรคในระยะอันตรำย  โรคเรื้อนในระยะ
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ติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมำจำกสัตว์  และโรคตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข  

(2) ในระหว่ำงขำยสินค้ำต้องแต่งกำยสุภำพ สะอำด เรียบร้อย หรือตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดย
ค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

(3) ในระหว่ำงขำยสินค้ำประเภทอำหำรต้องปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคล  เช่น  ไม่ไอหรือ    
จำมรดอำหำร  ไม่ใช้มือหยิบจับอำหำรที่พร้อมรับประทำนโดยตรง ล้ำงมือให้สะอำดก่อนหยิบหรือจับอำหำร         
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรำ  ทั้งนี้  ตำมท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  

 
ข้อ 27  ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในกำรจ ำหน่ำย  ท ำ 

ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอำหำร  และกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ  น้ ำใช้และของใช้ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) อำหำรที่ขำยต้องสะอำด  และปลอดภัยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร  
(2) อำหำรสดเฉพำะสัตว์  เนื้อสัตว์  และอำหำรทะเล  ต้องเก็บรักษำในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศำ

เซลเซียส  ในตู้เย็นหรือแช่น้ ำแข็งตลอดระยะเวลำกำรเก็บ 
(3) กำรจ ำหน่ำยอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภำชนะท่ีสะอำด  และต้องมีอุปกรณ์ปกปิด

อำหำรเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน  และรักษำอุปกรณ์ปกปิดอำหำรนั้นให้สะอำดและใช้กำรได้ดีอยู่เสมอ  
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ ำหน่ำยอำหำร  ซึ่งมีกำรท ำ  ประกอบ  และปรุงอำหำร  ต้องจัดสถำนที่ไว้ให้

เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะเพ่ือกำรนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักกำรสุขำภิบำลอำหำร 
(5) เครื่องมือ  เครื่องใช้ และภำชนะอุปกรณ์ที่ใช้  เช่น  เขียง  เครื่องขูดมะพร้ำว  จำน  ชำม  ช้อน

และส้อม  ตะเกียบ  และแก้วน้ ำ  ต้องสะอำดและปลอดภัย มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด 5 
ใบอนุญำต 

ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลำดจะต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบที่ก ำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัติ
นี้ พร้อมกับเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
(2) ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตำมท่ีเทศบำลต ำบลไหล่หินประกำศก ำหนด 
ข้อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1)  ต้องปฏิบัติตำมเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลำด  พ.ศ.  2559 
(2)  หำกเกิดเหตุร ำคำญหรือก่อให้เกิดควำมเดือนร้อนแก่ประชำชนในพื้นท่ีใกล้เคียงผู้ประกอบกิจกำร

ต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  โดยเคร่งครัด 
(๓)  ผู้ประกอบกิจกำรต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่ำย ณ สถำนประกอบกิจกำร  

ตลอดเวลำที่ด ำเนินกิจกำรนั้น 
ข้อ 30 ผู้ได้รับกำรอนุญำตต้องมำรับใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำร

อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  หำกไม่มำรับภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่ำสละสิทธิ์ 
ข้อ 31 เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจควำม 

ถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของค ำขอ ถ้ำปรำกฏว่ำค ำขอดังกล่ำวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  หรือ
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นรวบรวมควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  
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และแจ้งให้ผู้ขออนุญำตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในครำวเดียวกัน และในกรณีจ ำเป็นที่จะต้องส่งคืนค ำขอแก่ผู้ขอ
อนุญำต  ก็ให้ส่งคืนค ำขอพร้อมทั้งแจ้งควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์ให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน          
ได้รับค ำขอ 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ 
อนุญำตทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับค ำขอซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำม ที่ก ำหนดใน            
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำต      
ได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน   แต่ต้องมี 
หนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำตำมวรรคสองหรือตำมที่
ได้ขยำยเวลำไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ 32 ใบอนุญำตให้มีอำยุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ ำนำจของ 
เทศบำลต ำบลไหล่หินเท่ำนั้น 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ   เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับเสีย 
ค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต  

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำรและ 
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 28  และข้อ 29  ด้วย 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ท้ำยเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มำรับใบอนุญำตส ำหรับกรณีที่เป็นกำรขอรับใบอนุญำตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุส ำหรับ 
กรณีท่ีเป็นกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต  ตลอดเวลำที่ยังด ำเนินกิจกำรนั้น  ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำที่ก ำหนด  
ให้ช ำระค่ำปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ ำนวนค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญำตจะได้บอกเลิกกำร 
ด ำเนินกิจกำรนั้นก่อนถึงก ำหนดกำรเสียค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่งค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ำสอง  
ครั้ง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกำรด ำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจน 
ครบจ ำนวน 

ข้อ 34 บรรดำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับตำมข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรำยได้ของเทศบำลต ำบลไหล่หิน ข้อ  
35 ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย  ณ  สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ 
ประกอบกิจกำร  

ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย  ถูกท ำลำย  หรือช ำรุดในสำระที่ส ำคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตยื่น
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย  ถูกท ำลำย  หรือช ำรุด  ตำมแบบที่
ก ำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ 

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีใบอนุญำตสูญหำย  ให้ผู้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตน ำส ำเนำบันทึกกำรแจ้งควำม
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญำตสูญหำยมำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญำตถูกท ำลำย  หรือช ำรุดในสำระที่ส ำคัญ  ให้ผู้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
น ำใบอนุญำตเดิมเท่ำท่ีเหลืออยู่  มำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 37 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 



๑๑ 

 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำตตำมเทศ
บัญญัตินี้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ำวัน 

ข้อ 38  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตอีก 
(2) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.  2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตในเรื่องที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำตตำมเทศบัญญัตินี้ และกำรไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชน หรือมีผลกระทบต่อสภำวะควำม  
เป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน  

ข้อ 39 ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำต 
ทรำบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญำต หรือผู้รับใบอนุญำตไม่ยอมรับค ำสั่งดังกล่ำว ให้ส่งค ำสั่งโดยทำงไปรษณีย์ตอบ  
รับ หรือให้ปิดค ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำหรือส ำนักท ำกำรงำนของผู้รับใบอนุญำต  และให้ถือว่ำ  
ผู้รับใบอนุญำตนั้นได้รับทรำบค ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลำที่ค ำสั่งไปถึง หรือวันปิดค ำสั่ง แล้วแต่กรณี  

ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบกิจกำรที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญำตอีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต  

หมวด 6 
บทก ำหนดโทษ  

ข้อ 41 ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเทศบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในบทก ำหนดโทษแห่ง 
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

ข้อ 42 ให้นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลไหล่หินรักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจ  
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ  หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้    

หมวด  ๗   
บทเฉพำะกำล   

  ข้อ  43  ควำมในข้อ  9(1) (5) (6) (7) (10) (12)  และข้อ  10  มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญำต 
ให้จัดตั้งตลำดประเภทที่  1  ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ข้อ  44  ให้นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลไหล่หิน  เป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอ ำนำจออกระเบียบ  ประกำศ  หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกำศ  ณ  วันที่……………….......    
 
 
      (ลงชื่อ)  
           (………………………………….......)  
           นำยกเทศมนตรี………………........... 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     นำยอ ำเภอ………………… 



๑๒ 

 

บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
ท้ำยเทศบัญญัติต ำบลไหล่หิน 

เรื่อง ตลำด พ.ศ. 2559 
 

ล ำดับ ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมอัตรำท้ำยเทศบัญญัตินี้ บำท 
1 
 
 
 

2 
 

ตลำดประเภทที่  1  ต้องมีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสร้ำง คือ  
อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของ  ที่ขนถ่ำยสินค้ำ  ห้องส้วม  ที่ปัสสำวะ  
อ่ำงล้ำงมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  และที่จอดยำนพำหนะ 
 
ตลำดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของ  ห้องส้วม        
ที่ปัสสำวะ  อ่ำงล้ำงมือ  และทีเ่ก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
 

500 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


