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เหตุผล 

 
 เนื่องจากเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน และปัจจุบันการแบ่งประเภท
ของตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตรา 
เทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านตาด 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
---------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านตาด  ว่าด้วยการควบคุมการจัดตั้งตลาด 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  

เทศบาลต าบลบ้านตาด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านตาด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕”
  ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านตาดแล้วเจ็ดวัน 
 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

  ข้อ  ๓  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “ ตลาด”  หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้า 
ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
   “ สินค้า”   หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
   “ อาหาร”  หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ไดแ้ก่ 
                     (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
แล้วแต่กรณี 
    (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
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“อาหารสด”  หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ   
ที่มีสภาพเป็นของสด  
     “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า               
    “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุง
ส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ                 
    “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า  การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร   
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
   “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า  การท าความสะอาดตัวอาคาร  
แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด  ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บ าบัดน้ าเสียของตลาด 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางที่มิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ข้อ  ๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ          
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ  
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่  แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ                  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามข้อนี้
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

 
 
 



  

-๔- 
หมวดที่  ๒ 

ลักษณะของตลาด 
 

                    ข้อ  ๕  ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนด 

ไว้ในส่วนที่  ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่ก าหนด 

ไว้ในส่วนที่  ๒ 
  ข้อ ๖  ที่ตั้งของตลาดอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย         
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการปูองกัน 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ส่วนที ่๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 

   
         ข้อ  ๗  ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และ
สิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ที่พักรวบรวม 
มูลฝอยและท่ีจอดรถตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 

ข้อ  ๘  ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะต่อไปนี้ 
   (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร  และมีทางเข้า-ออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
   (๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
   (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมี 
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
    (๔)  พ้ืนท าด้วยวัสดุที่ถาวร  แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย  
ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 
   (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า   ๒  เมตร 
   (๖)  เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรงสามารถปูองกันสัตว์ เช่น 
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด 
   (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
   (๘)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
 
 



  

-๕- 
   (๙) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท า
ความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายแยกต่างหากจากแผง 
   (๑๐) มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือ 
ล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบาย 
น้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

ก)  มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุดและในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ า 
ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุด 
ต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

ข)  มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละและแผง
จ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
    ค)  มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้  กรณีที่มีแผง
จ าหน่ายอาหารตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่าย
อาหารทุก ๑๐๐ แผง  เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผงให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 
   (๑๑)  ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
                   (๑๒)  การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ติดตั้งไว้
ในบริเวณท่ีเห็นได้ง่าย 

ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้ งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจ ากัด เรื่องพ้ืนที่
ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได ้
                  ข้อ ๙  ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
                    ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 
                    ข้อ  ๑๑ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น 
                   ข้อ  ๑๒  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะ อย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 
 
 



  

-๖- 
ส่วนที่ ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 
 
                  ข้อ  ๑๓ ตลาดประเภทที่  ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ  
อ่างล้างมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
                     ข้อ  ๑๔  สถานที่ส าหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ทางเดนิในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
   (๒)  บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปู
ด้วยคอนกรีตส าเร็จหรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัสต์ 
   (๓)  แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  และอาจเป็นแบบพับเก็บได้    
   (๔)  มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีท่ีล้างท าความสะอาดอาหาร 
และภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
   (๕)  ทางรางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ  
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ
หรือแหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบาย
น้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 
   (๖)  กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
               ข้อ  ๑๕  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ 
ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่  
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 

ข้อ  ๑๖  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย 
ในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ข้อ  ๑๗  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภท
ที ่๑  ได ้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภท
ที ่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
 



  

-๗- 
หมวด  ๓ 

การด าเนินกิจการตลาด 
                        
  ข้อ  ๑๘  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน  
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร 
  ข้อ  ๑๙  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ  ๒๐  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ  ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น  
ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝูาเพดาน  แผงจ าหน่ายสินค้า  ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  และทางระบายน้ า  อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 
   (๒)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาด ของตะแกรง 
ดักมูลฝอยบ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
   (๓)  ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
   (๔)  จัดให้มีการล้างท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 
หนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
   (๕)  จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 
   (๖)  ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลว  
ไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 
  ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง  
ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสียและทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน  
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
   (๒)  ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
 
 

 



  

-๘- 
   (๓)  จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย
อาหารสดและแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ด าเนินการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข 
แจ้งให้ปฏิบัติ 
   (๔)  จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 
  ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
   (๒)  น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
   (๓)  ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า
หรือช าแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องถิ่นนั้น 
   (๔)  สะสมหรือหมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง  
เป็นเหตุร าคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
   (๕)  ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับ 
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
                    (๖)  ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
   (๗)  ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
   (๘)  ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย หรือเป็นที่พักค้างคืน 
   (๙)  กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 
หมวด  ๔ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

  ข้อ  ๒๓  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒)  การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓)  การดูแลความสะอาดแผงขายสินค้าของตน 
(๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

 



  

-๙- 
(๕)  การล้างตลาด 
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗)  การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
  ข้อ  ๒๔  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือในขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้า 
ล้ าแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

(๒)  ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
(๓)  ให้วางประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูง 

จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  
   (๔)  ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(๕)  ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
          (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ  ๒๕  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น

พาหะน าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้ อีสุกอีใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย  
โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (๒)  ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (๓)  ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  
เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 
 



  

-๑๐- 
  ข้อ  ๒๖  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย         
ท าประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ว่าด้วยอาหาร             
        (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ  ไม่เกิน 
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
          (๓)  การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาดและต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี 
อยู่เสมอ 
            (๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบและปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
          (๕)  เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม 
ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 

    ข้อ ๒๗  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ  
ตล.๑ พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 
    ข้อ ๒๘  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต
แล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล.๒ หรือมี
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอ่าจมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ได้ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้า วัน 
นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ 
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดที่จะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
    การแจ้งตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน  
หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณีทราบ ในกรณีไม่พบตัว หรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือ
การแจ้งหรอืค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดหนังสือไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านัก 
 
 
 



  

-๑๑- 
 
ท าการของผู้ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงวันปิด
หนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๙  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งป ีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  ข้อ  ๓๐  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ ตล.๑ พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ข้อ  ๓๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
  ข้อ  ๓๒  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดเนื้อที่ หรือบริเวณที่ใช้
เป็นตลาดให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล.๔ 
                    ข้อ  ๓๓  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป หรือจะขอแก้ไขรายการอ่ืน
ในใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานตามแบบ ตล.๔ 
               ข้อ  ๓๔  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล.๓ เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตใหม่ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
                      (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
                      (๒)  ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
  ข้อ  ๓๕  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังนี้ 
   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.๑ ก าหนดโดยประทับตราสีแดงค าว่า  
“ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
   (๒)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด
ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที ่เลขที ่ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 
 

หมวด  ๖ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
  ข้อ ๓๖   เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
เทศบัญญัตนิี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้                          
   (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า หรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจง 
เป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
 



  

-๑๒- 
   (๒)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้   
ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
   (๓) แนะน าให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
ตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๔)  เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้ 
  ข้อ ๓๗  หากผู้ด าเนินกิจการตลาดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ด าเนินกิจการตลาดไม่แก้ไข 
สงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้ทันที
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้  ค าสั่งดังกล่าว   
ให้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที 

ข้อ ๓๘ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใดๆ ที่ฝุาฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ 
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
เป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท า
การไม่ถูกต้อง หรือฝุาฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุการณ์นั้น หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุการณ์
นั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  

ข้อ ๓๙ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ        
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ 
เทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
                  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
                    (๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ว่าได้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้   
    (๓)  ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                               
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพประจ าวัน 
 
 



  

-๑๓- 
   ข้อ ๔๑ ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ด าเนินกิจการตลาดหยุดด าเนินกิจการ ค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจ 
จากผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณีทราบ 
  ในกรณีไม่พบตัว หรือไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดค าสั่ง
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการของผู้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง 
หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
   ข้อ ๔๒  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน                                  
ใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๔๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามข้อ ๒๘ แนะน า 
ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใบอนุญาต ข้อ ๓๖ (๓) เพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๔๐   
หยุดด าเนินกิจการตามข้อ  ๔๑  หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ถ้าผู้ได้รับ
ค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันทราบค าสั่ง 
    การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
  ข้อ  ๔๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
บ้านตาด 
 

หมวดที่ ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ  ๔๕  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวดที ่๘ 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ  ๔๖  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งตลาดก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ  
และผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการ และขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้   
ก่อนการด าเนินการ 
 
 
 



  

-๑๔- 
                  ข้อ  ๔๗  ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดมีหน้าทีร่ักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน   พ.ศ. ๒๕๖๕       
   
                                                    
 
          (ลงนาม)    ชาตรี      สารีจันทร์ 
                     (นายชาตรี  สารีจันทร์)   
                                   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
 
 
 
               เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม)       สามารถ   สุวรรณมณี 
     (นายสามารถ   สุวรรณมณี) 
    นายอ าเภอเมืองอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน 
               ผู้วา่ราชการจงัหวัดอุดรธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติต าบลบ้านตาด 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ล าดบัที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

๑ ตลาดประเภทท่ี   ๑                                              ฉบับละ ๒,๐๐๐ 

๒ ตลาดประเภทท่ี  ๒                                               ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

เลขที่รับ……………….          แบบ  ตล.๑ 
ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
                                                                                  เขียนที่……………………………….………….………. 
                                                                         วันที่…………….เดือน…………..………….พ.ศ……………… 
 

 ข้าพเจ้า  (   )  บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล ชื่อ………………………….………………..………..อายุ………….…ปี 
สัญชาติ………….เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………….…………………อยู่บ้านเลขที่/ส านักงานเลขท่ี…………….….…… 
ซอย…………………ถนน…………………ต าบล………..……………….…อ าเภอ………….…………..จังหวัด…………..………………. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตลาด……………………………………………………………………………….…….จ านวน………………………….แผง 
 ๒.  ตั้งอยู่เลขท่ี…….……….….ซอย………………ถนน………………..ต าบล………..…….….อ าเภอ………………..……. 
               จังหวัด………………..…………..……….โทรศัพท์……………………………………………… 
 ๓.  เนื้อที่ตลาด………………ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานก าจัดขยะ  โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูล โรงงาน
บ าบัดน้ าเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อ่ืนใดที่จะมีผลกระทบ 
ต่อสุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากตลาดในลักษณะเดียวกัน……………………..……เมตร 
 ๔.  ผู้จัดการตลาด……………………………………………….…อายุ………..….ปี สัญชาติ……….…บ้านเลขท่ี……….... 
ตรอก/ซอย……………ถนน……………………หมู่ที.่..................…..ต าบล………………..…………อ าเภอ……………..…………….
จังหวัด………………………….……โทรศัพท์…………………………………………… 
 ๕.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

     ๕.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ  หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือรับรองการ 
                      จดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

    ๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ๕.๓  หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ      

ควบคุมอาคารกรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือ 
มอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
มาแสดง 

                 

     ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
        
 

         ลงชื่อ………………………….………………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                        (……………………………………………..….…) 
 
              
 



  

ความเห็นของนักวิชาการสาธารณสุข/ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………………….   (ลงชื่อ)…………….………………………..………….…       
  (....................................................)   (....................................................) 
 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาด 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………….… 

  (....................................................) 
 

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………….… 

     (....................................................) 
 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………..……….… 

           (....................................................) 
                                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
หมายเหตุ ได้ออกใบอนุญาต  เล่มที่………..…เลขที่………..….. ลงวันที่……………เดือน…………………พ.ศ……………แล้ว 
 



  

 แบบ  ตล.๒ 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เล่มที่……….เลขที…่………/………..……       
 (๑)  เจ้าพนักงานท้องถิน่  เทศบาลต าบลบ้านตาด  อนุญาตให้…………………………………………………………… 
สัญชาติ……………….…อยู่บ้านเลขที่………………..…หมู่ที…่..……....ต าบล………..…………….อ าเภอ…………………..…..…..
จังหวัด…………………………..…….หมายเลขโทรศัพท์……………………..………………. 
 จัดตั้งตลาดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อตลาด……………………………………..……เนื้อท่ีตลาด………………………..…….ตารางเมตร จ านวน…….…………….…แผง 
ตั้งอยู่เลขที่……………….…..ซอย……………….…ถนน………………..ต าบล………….…………..อ าเภอ…………………..….......... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์……………………………….… 
ผู้จัดการตลาด………………………………….อายุ……………….ปี สัญชาติ………....…อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที…่….…...….
ต าบล…………….……….อ าเภอ………….…………จังหวัด……………..…………หมายเลขโทรศัพท์……………….…………………. 
เสียค่าธรรมเนียมปีละ…………..…………บาท (……………..……………….……....)  ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่….……………..
เลขที่……….………ลงวันที่………………….…………………. 

(๒)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
บ้านตาด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

๔.๑)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔.๒)………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อ วันที่………….……….เดือน………………..…………พ.ศ…………..…… 
(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่…………….………….เดือน………………..…………พ.ศ…………..…… 

 
ลงชื่อ…………………………..…………………… 

                      (……………………………….……………….) 
                                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
     วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

     วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น      เล่มที่        เลขที ่    วัน/เดือน/ปี 

 
 

     

 
ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 



  

เลขที่รับ…………………                                  แบบ ตล.๓
      

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

เขียนที่……………………………………………. 
วันที่…………….เดือน……………….….พ.ศ…………… 

เรียน    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 ข้าพเจ้า………..………………………………….………..……..……อายุ………….……..ปี สัญชาติ………………………….…. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………………..…ซอย……….………ถนน………..…………ต าบล…………………………อ าเภอ…………………......
จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………………….โทรศัพท์……………..…..……………. 
ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…………...ซอย…………………ถนน………………ต าบล………………อ าเภอ………………..จังหวัด……………… 
รหัสไปรษณีย์………………….….โทรศัพท์…………………………………..………. 
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม  เล่มที่…………เลขที่………….…ลงวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ………………….. 
เกิดการสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคัญ………………………….………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 

 ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมนี้  ได้แนบส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามที่เทศบัญญัติก าหนดมาด้วย 
 
 
    
      ลงชื่อ………………………………..……………………… 
              (…………..…….………….………………………) 
         ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                             แบบ  ตล.๔ 
ค าร้องไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหรือจะขอแก้ไขรายการอ่ืนในใบอนุญาต 

 
                                                                                  เขียนที…่…………………………………………… 
                                                                          วันที…่……เดือน……………..………….พ.ศ…………… 
 

 ข้าพเจ้า  (   ) บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล ชื่อ…………………………………………..อาย…ุ…………………ปี 
สัญชาต…ิ….………เลขประจ าตัวประชาชนเลขที…่…………………อยู่บ้านเลขท่ี…………..……..…ซอย……….……........
ถนน……………หมู…่…………ต าบล…………………...………อ าเภอ………………….…………..จังหวัด…………………………… 
โทรศัพท…์………………………….…………… 
 

ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
………………………….……………………………………….……………………………………………...….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

จึงมีความประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ขอรับรองว่าข้อความตามค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ…………………………..……………….ผู้ขออนุญาต 
                    (………………….……….……………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


