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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เร่ือง ตลาด 
*************** 

 
หลักการ 

 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพ่ือกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบัติหรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๘ เรื่อง ตลาด 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของสังคมปัจจุบัน  
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลตลาด ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 
 
 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาด ในเขต
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
ไผ่ด าพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแล้วเจ็ดวัน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
  (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด 
  “อาหารสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการช าแหละ ณ แผง
จ าหน่ายอาหารซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ าช าระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อ่ืนๆ เป็นต้น 

“อาหาร... 
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  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืนๆ 
รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
  “อาหารปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบ ปรุง จนส าเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มิได้บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท 
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้
สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
  “แผงจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนส าเร็จ
ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 
  “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผง
จ าหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  “เจ้ าพนักงานสาธารณ สุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่ งได้ รับการแต่ งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

หมวด 2... 
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หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

 ข้อ 5 ตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) ตลาดประเภทที ่๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ ๑ 
  (2) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ 

ข้อ 6 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิด มลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่ จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 

 ข้อ 7 ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
  (2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
  (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
  (4) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่ายและไม่มีน้ าขัง 
  (5) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ผนังท าด้วยวัสดุถาวร
หรือเป็นลวดตาข่าย แข็งแรง สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
  (6) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม 
  (7) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 1๐๐ ลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้แสงหรือ
วัสดุอื่นที่ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
  (8) แผงจ าหน่ายสินค้าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความสะอาดง่าย มี
พ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของผู้ขายของ
กว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร มีที่นั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผง
และสะดวกต่อการเข้าออก 

(9) จัด... 
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  (9) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ 
โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย 1 จุดต่อทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ 30 แผงถ้าเกิน 15 แผง 
ให้ถือเป็น 30 แผง และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก  แต่ส าหรับแผงขายอาหารสัตว์
ช าแหละ หรือแผงจ าหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้ าประจ าแผงและมีการวางท่อ ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการ
ปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีที่ส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพออย่าง
น้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจ านวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผงถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 
100 แผงและสะดวกต่อการใช้ 
  (10) มีทางระบายน้ าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ โดยทางระบายน้ าภายในตลาดต้องเป็นแบบ
เปิดส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยูและมีฝาปิดที่สามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย มีความ
ลาดเอียง ระบายน้ าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐาน
น้ าทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จัดส่งน้ าเสียไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (11) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การติดตั้งไว้
ในบริเวณท่ีมองเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 

 ข้อ 9 ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

 ข้อ ๑0 ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีอยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
 (2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน า
โรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกข้ันตอน 
 (3) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและท าความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.90 
ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีประตูเปิดเข้าออกโดยสะดวก และมี
ผนังก้ันเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 
 (4) ระยะดิ่งระหว่างพ้ืนถึงส่วนต่ าสุดของคานหรือเพดานหรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดาน ต้องไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้องหรือมีพัดลมระบายอากาศ 
 (5) พื้นห้องส้วมต้องเรียบ ไม่ลื่น มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 และไม่มีน้ าขัง มีจุดระบายน้ า
ทิ้งอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพ้ืนห้อง 
 (6) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มี
ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 10 

(7) มีท่อระบายก๊าซ ณ จุดฐานของโถส้วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน 
 (8) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1๐๐ ลักซ ์
 (9) จัดให้มีกระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอส าหรับห้องส้วมทุกห้อง รวมทั้งจัดให้มีการ
ท าความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 

(10) ห้อง... 
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 (10) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะ 
 (11) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม และมีน้ าส าหรับช าระล้าง
ตลอดเวลาที่ใช้ 

 ข้อ ๑1 จ านวนส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ข้อ 12 ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรหรือเป็นที่พักที่มีลักษณะเป็นภาชนะ
รองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์
เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับ
ตลาดนั้นๆ และตั้งอยู่ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก 

 ข้อ ๑3 ทีจ่อดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 

 ข้อ ๑4 ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และให้มีบริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ 
ส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ และท่ีพักรวมมูลฝอย ตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ 

 ข้อ ๑5 บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนต้องเรียบ แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย และไม่มีน้ าขัง 

  (๒) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างที่ไม่ถาวร เช่น โครงเหล็ก โครงผ้าใบ 
เป็นต้น ต้องท าด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง 
  (๓) แผงขายสินค้าต้องท าด้วยวัสดุเรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตร อาจเป็นแผงที่พับเก็บได้ และมีบริเวณส าหรับผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
  (๔) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
  (๕) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างส าหรับอาหารสด อาหาร
ช าแหละ รวมทั้งแผงจ าหน่ายอาหารด้วย 

(๖) จัดให้มีทางระบายน้ าเฉพาะจุดที่มีที่ล้าง ส าหรับบริเวณท่ีมีการจ าหน่ายอาหารสด อาหาร 
ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารในตลาด โดยท าเป็นแบบเปิดด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ระบาย
น้ าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าออกสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ ทั้งนี้
ต้องไม่ระบายน้ าสู่แหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนข้างเคียง หากมีพ้ืนที่เกิน 
2,500 ตารางเมตร จะต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย 

ข้อ 16... 
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 ข้อ ๑6 ส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
ข้อ 11 (2) – (11) และมีจ านวนตามที่ก าหนดในข้อ 12 และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งแผงขาย
สินค้า เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร 

 ข้อ ๑7 ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 
หมวด ๓ 

การด าเนินกิจการตลาด 

 ข้อ ๑8 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน เพ่ือสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร ส าหรับกรณีที่เป็นอาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตว์
ช าแหละ ซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้องมีการกั้นไม่น้ าหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่
พ้ืนที่ตลาดและต้องจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับระบายน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ า 

 ข้อ 19 ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒0 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร พ้ืน ผนังฝ้าเพดาน ห้องส้วม ที่
ถ่ายปัสสาวะ ก๊อกน้ าใช้ ระบบบ าบัดน้ าเสีย อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ าประปา เป็นต้น 
และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
  (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๓) จัดให้มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน และจัดให้มีการล้างตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  (๔) จัดให้มีการดูแลรักษาคามสะอาดของห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน 
และระบบบ าบัดน้ าเสีย มิให้มีกลิ่นเหม็น และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
 ข้อ ๒1 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด
เป็นประจ า และดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ และบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน
และบ่อพักน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดี รวมทั้งดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจการประจ าวัน 

 ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องไม่กระท าการ และดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอันอาจ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

(1) การน า... 
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  (๑) การน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
  (๒) การสะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรก รกรุงรังหรือ
เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น าโรค 
  (๓) การถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๕) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย 
  (๖) ไม่กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

 
หมวด 4 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 ข้อ ๒3 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ไดรับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
  (๕) การล้างตลาด 
  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒4 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องจัดวางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือในขอบเขตที่
จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด และห้ามวางสินค้าใน
ลักษณะหรือมีความสูงจากพ้ืนตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
 การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 ข้อ ๒5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ อันได้แก่ วัณโรค 
อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
 (2) ในระหว่างการขายต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 (3) มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 (4) ได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 26... 
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 ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีจ าหน่าย 
ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ าใช้และของใช้
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย 
 (2) อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
 (3) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่และต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
 (4) การจ าหน่ายอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการการหยิบจับและมีการ
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 ข้อ ๒7 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒8 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 29 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 30 บรร... 
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 ข้อ ๓0 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ ๓1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ ๓2 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลไผ่ด า
พัฒนา 

 ข้อ ๓3 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานทีป่ระกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ ๓4 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 35 ใน... 
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ข้อ ๓5 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ ๓7 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๓8 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 39 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ ๔0 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๔1 ความในข้อ 9 (1) (5) (6) (7) (10) (12) และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ขึ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ข้อ ๔2 ให้นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ... 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาท) 
๑ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1  
 1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร 300.00 
 1.2 ตลาดประเภทที่ 1 ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 151 ตารางเมตรขึ้นไป 500.00 

2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 200.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….อายุ….……..…ปี สัญชาติ……..….….….. 
โดย…………………………………………………………………………………………...…………ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………..………………………………………ที่
อยู่เลขท่ี……………..หมู่ที…่…………………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน …………….…………………………. 
แขวง/ต าบล ………………………….. เขต /อ าเภอ…………………………………….จังหวัด …………………….……………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………..  ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้ 
   รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ของผู้ขอรับอนุญาต ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว จ านวน 2 รูป 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ……….………)
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่จ าเป็น 
   หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับรอง  
   กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือมีสัญญาเช่า 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงที่ตั้ง และรายละเอียด
ของระบบการผลิต 
   ข้อมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
 

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

 

ค าขอเลขท่ี…….…./…………..…. 
         (เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….…………….…… 

............................................................................................................................. ............................................. 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 

 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน……….…วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
(ลงชื่อ)……………………………….……….………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….……………….…… 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ครุฑ- 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
เล่มที่……..เลขที่………/………….. 

 
  (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาติ…………….……….อยู่บ้านเลขท่ี………....…..…...หมู่ที่…………ต าบล………………..……อ าเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท์……..…………………………… 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ตั้งอยู่เลขที่………...หมู่ที่………ต าบล………………...……อ าเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่…..……...เลขที่ ……..….ลงวันที่……………………………………… 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
 

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

ต าแหน่ง…………………………….…….…………… 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ค าเตอืน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน 
 (3) การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับที่หมดอายุมาด้วย 

(มีต่อด้านหลัง) 



  (ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 


