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หลักการ 

ให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวว่าด้วยการควบคุมการจัดตั้งตลาด 
 

เหตุผล 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 
63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลาด ผู้ขายของ 
และผู้ช่วยผู้ขายของในตลาด ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. 2562 

..................................................... 
โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ว่าด้วยตลาด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ปะ
กอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพวและนายอ าเภอแก่งคอย จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เรื่องตลาด พ.ศ. 2562” 
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  
ข้อ 3 บรรดาหลักเกณฑ์ข้อบัญญัติประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ 

ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
นิยามศัพท์ 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  

เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่าย
สินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจ าหน่าย
สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจ าหน่ายในตลาด 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่

รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
แล้วแต่กรณี 

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสีและ
เครื่องปรุงแต่ง กลิ่น รส 

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพเป็นของ
สด 

“อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้งหรือหมักดองหรือในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งที่
ใช้ 

สารปรุงแต่งอาหาร 
“อาหารปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ผ่านการท า ประกอบ ปรุง จนส าเร็จพร้อมที่จะ

รับประทาน 
ได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย 
จากเชื่อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่
ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 



“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคารแผงจ าหน่าย 
สินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือท่ี
รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุุน
ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรงงาน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างขึ้นอย่าง
อ่ืน  

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว หรือบุคคลซึ่งเจ้า 

พนักงานท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง 
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ 

ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตาม
อ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามความในข้ออื่นแห่งข้อบัญญัตินี้
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วยและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้
ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล.1 พร้อมด้วยแผนผังแบบ 
ก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด ภายหลังจากที่เจ้า
พนักงาน 

ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ ตล.4 พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและ
รายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 7 หากสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาดต้องด าเนินการให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ 8 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครื่อง 
อุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขท่ีบังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้วให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบ ตล.3 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ี 
ใช้เป็นตลาดได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ใน
ข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้วก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 

 



หมวด 2 
ลักษณะของตลาด 

ข้อ 9 ในข้อบัญญัตินี้ให้จัดตลาดเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรืออย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรืออย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ข้อ 10 ที่ตั้งของตลาด ตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย โรงเลี้ยง 

สัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเว้นแต่จะมีวิธีการปูองกัน ซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 

ส่วนที่ 1 
ตลาดประเภทท่ี 1 

ข้อ 11 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูก 
สร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายขนอง ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วม และท่ีถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะ 

ข้อ 12 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 

4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
(2) ตัวอาคารต้องท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
(3) หลังคาต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับ

การระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
(4) พ้ืนต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่ายและต้องไม่มีน้ าขัง

และไม่ลื่น 
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวรและแข็งแรง สามารถปูองกันสัตย์ เช่น สุนัขมิให้เข้าไป

ในตลาด 
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสมและไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
(9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและท าความสะอาด

ง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรและมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

(10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ต้อง
วางท่อในลักษณะที่ปลอดภัยไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ า น้ า
เสียหรือสิ่งปฏิกูลโดย 

     (10.1) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก  
กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสด
ทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 

     (10.2) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละและแผงจ าหน่ายอาหาร 
ประเภทปรุงส าเร็จ 



               (10.3) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสด 
ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไปต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผงให้ถือเป็น 100 แผง 

(11) ระบบน้ าบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งและทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ทั้งนี้ 

ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
(12) การติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับและมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนน
รอบอาคารตลาด ทางเดินเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 

ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการ 
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิอาจใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับและมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขน
ถ่ายสินค้าตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ 14 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วย 

การควบคุมอาคาร และที่ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารหรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ 15 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับขยะมูลฝอย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการปกปิดและปูองกันไม่ให้สัตว์
เข้าไปคุ้ยเข่ีย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ข้อ 16 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภท 2 

ข้อ 17 ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือและที่เก็บรวบรวมหรือท่ี 
รองรับมูลฝอย 

ข้อ 18 สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพ้ืน 

เรียบ แข็งแรงไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จหรือ
พ้ืนราดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความสูง
ไม่ 

น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
(4) จัดให้มีน้ าประปาหรือสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะใน 

บริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีท่ีล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาดเอียงให้ 

สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง 



ในกรณีจ าเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อ 
ดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสียก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ 
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง 

ข้อ 19 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ตามจ านวนหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้า 
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตั้งอยู่ในที่ท่ีเหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้น
แต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

ข้อ 20 ต้องจัดให้มีที่รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  
และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด ประเภทที่ 1 ได้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตรวมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นประเภท
ที่ 1 ตามกฎกระทรวง ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 
 
 
 

หมวด 3 
การด าเนินกิจการตลาด 

ข้อ 22 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภท ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ใน 

การดูแลความสะอาดปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ 23 การเปิดและปิดตลาด ต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด 

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ได้แก่ ตัวอาคารพ้ืน ฝูา 

เพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม 
ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก 
ไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งและทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวันและดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ี
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วมที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดีและเปิดให้ใช้ตลอดเวลา
ที ่

เปิดตลาด 
(4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสดและแผน 

จ าหน่ายหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่
มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ มิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่พื้น 



ตลาดและจัดให้มีทางระบายน้ าหลักของตลาด 
ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาดและ 

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง

กรณี 
ที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวันและดูแลที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูล
ฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดีและเปิดให้ได้ตลอดเวลา 
ที่เปิดตลาด 

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสดและแผง 
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละลง
สู่ 

พ้ืนที่ตลาด 
ข้อ  26 เพื่อประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อ  

ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือช าแหละ

สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องถิ่นนั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ เกิด

มลพิษที่เป็นอันตรายหรือเป็นที่เพาะพันธ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูล 
(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) การกระท าอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ  

เช่นเสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาดเจ้า 
พนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาดอันได้แก่ การจัด
ระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่องการจัดหมวดหมู่สินค้า การดูแลความสะอาดแผงขาย
สินค้า การรวบรวมมูลฝอย การล้างตลาด และการอ่ืนๆ เช่น การฝึกอบรมผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ 

ข้อ 28 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องวางสินค้าบนแผงขายสินค้าหรือในขอบเขตท่ีวางขาย 
ของที่จัดไว้ให้ห้ามวางล้ าแผงขายสินค้าหรือขอบเขต หรือต่อเติมแผงขายสินค้า อันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด
และห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่า 150 เซนติเมตร การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้ง



เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกันสินค้าประเภท
อาหาร 

ข้อ 29 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

อันได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรค
ผิวหนังที่น่ารังเกียจและโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

(2) ในระหว่างการขาย ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีและต้อมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(3) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
ข้อ 30 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย  

ท าประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย และเป็นสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมายหรือ
ต้องห้าม 

ตามกฎหมาย 
(2) อาหารสดที่เกิดการเน่าเสียได้ง่าย ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ก าหนด 
(3) การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อนและ 

รักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(4) ในกรณีที่มีการท า ประกอบและปรุงอาหาร ต้องจัดท าสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนและต้องปฏิบัติให้

ถูกต้อง 
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(5) เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างและการเก็บท่ีถูกต้อง  
ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 

ข้อ 31 ถ้าปรากฏว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของคนใด เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็น 
พาหะน าโรคติดต่อ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไปจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของผู้นั้นหยุดการปฏิบัติงานได้ทันทีจนกว่าจะ
ปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 
 

ข้อ 32 ผู้ไดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  33 เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 
แบบ ตล.2 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
 

ข้อ 34 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช่ได้เพียงในเขตอ านาจ 
ของข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 35 ผู้ได้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ 



ต่อไป ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 
ตล.4 

ข้อ 36 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาต 
จะต้อง 

ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล.4 ภายใน 15 วันนับแต่วนัที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย
ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารแจ้งความตอเจ้าหน้าที่ต ารวจกรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ 37 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  

ดังนี้ 
(1) การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบ ตล.3 โดยประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย

และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ

ของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขท่ี ปีของใบแทน 
ข้อ 38 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ 39 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับด าเนินการปรับปรุงหรือ

แก้ไข 
ตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ภายในก าหนดเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี ส าหรับตลาด
ประเภทที่ 1 และไม่เกิน 2 ปี ส าหรับตลาดประเภทที่ 2 

กรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ร้องขอและมีเหตุผลอันสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ 
ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปได้อีกครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย 

ข้อ 40 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้ใช้แบบ ตล.2 
(2) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้ใช้แบบ ตล.2 
(3) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้ใช้แบบ ตล.3 
(4) ค าขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ ตล.4 
ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดส าหรับตลาดประเภทใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ข้อบัญญัติ 
นี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน 15 วัน กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ 42 ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
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ข้อ 43 ใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้บัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
ข้อ 44 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ

ให ้
มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 



 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่........................................................ 
 
 

 
(นายสนม โสปุาสัก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
 
 

 เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 

(นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์) 
                         นายอ าเภอแก่งคอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 

 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ 2,000  
2 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ 2,000  
3 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด 100  
4 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด 100  
5 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด 

(3.1) ตลาดนัดที่มีร้านค้าไม่เกิน 50 ร้าน  ฉบับละ  
(3.2) ตลาดนัดที่มีร้านค้ามากกว่า 51 ร้านขึ้นไป ฉบับละ  

 
1,000  
2,000 

 

6 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด 
(4.1) ตลาดนัดที่มีร้านค้าไม่เกิน 50 ร้าน  ฉบับละ  
(4.2) ตลาดนัดที่มีร้านค้ามากกว่า 51 ร้านขึ้นไป ฉบับละ  

 
1,000 
2,000 

 

 
 

 


