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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง วาดวยตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลอาซองโดยความเห็นจากสภาองคการบริหารสวนตําบลอาซอง จึงตราขอบัญญัตินี้ขึ้น ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอาซอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอาซ อ งเมื่ อ ได ป ระกาศไว
โดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาซองแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่น ๆ ในสวนที่ตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับ แตงตั้งใหป ฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบ หรือปรับปรุงแลวหรือของเสียงาย
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวย หรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว
สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของตาง ๆ ที่วางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก สัตวน้ํา
หรืออื่น ๆ ที่ชําแหละแลวหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภทผัก ผลไมหรืออื่นที่เปนอาหารดิบ
“อาหารแปรรู ป ” หมายความว า อาหารสดที่ แ ปรรู ป ทํ า ให แ ห ง หรื อ หมั ก ดอง
หรือในรูปอื่น ๆ รวมทั้งสารปรุงอาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอิ่ม กะป
น้ําปลา ซอส เปนตน
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“อาหารสําเร็จรูป” หมายความวา อาหารที่ผานการทํา ประกอบปรุง จนสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด ยํา ยาง ฯลฯ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
“การลางตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาด
อาคาร แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน (ถามี) รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสมและบริการตาง ๆ
รอบอาคารตลาดใหสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่น ๆ รวมทั้ง
ใหมีการฆาเชื้อโรค และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสีย
ของตลาด
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่บริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น
ไดออกใบอนุญาตใหจัด ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่ง แลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ อนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ความในขอนี้ มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามความในขออื่นแหงขอบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือ
ใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ขอ ๖ ผูใดประสงคจะจัด ตั้ง ตลาดใหยื่น คําขอรับ ใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๑ พรอมดว ย
แผนผังแบบกอสรางและรายการปลูกสรางในถานที่จัดตั้งตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น
การยื่ น คํ า ขอเปลี่ ย นแปลง ขยาย หรื อ ลดสถานที่ หรื อ บริ เ วณที่ ใ ช ต ลาดภายหลั ง จาก
ที่เ จ า พนัก งานทอ งถิ่ น ได อ อกใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดแล ว ให ยื่ น คํา ขออนุญ าตตามแบบ ตล. ๓
พรอมดว ยแผนผัง แบบกอสรางและรายการปลูกสรางที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่
หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ หากสถานที่จัดตั้งเปนอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตไดจัดสถานที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ
สําหรับ ตลาดถูกตองดว ยสุขลักษณะตามเงื่อนไขบังคับ ไวในขอบัญ ญัตินี้ต ามประเภทของตลาดแลว
ก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๒
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ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดสถานที่ที่ตั้งตลาด
และมีเครื่องมืออุปกรณสําหรับตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะตามเงื่อนไขบังคับไวในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลนี้ตามประเภทของตลาดแลวก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๒
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น พิจารณาเห็น วาผูขออนุญ าตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่
หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดไดจัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมีเครื่องมืออุปกรณสําหรับตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามเงื่อนไขที่บังคับไวในขอบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแลวก็ใหออกหนังสืออนุญาตได
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้
ขอ ๙ ในขอบัญญัตินี้ใหจัดตลาดเปน ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔
ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแ ก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ
เปนประจํา หรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐
และขอ ๒๑ นี้มีผลใชบังคับใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ไดแ ก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ
ชั่ว คราวหรือครั้ง คราว หรือตามวัน ที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒๒ ขอ ๒๓
ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ และขอ ๒๖
ขอ ๑๐ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตรจากแหลงที่นารังเกียจและหรือ
แหลงที่กอใหเกิด มลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัต ว แหลง โสโครกที่กําจัดมูลฝอยอัน อาจเปน อันตราย
ตอสุขภาพอนามัย เวนแตวิธีปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
ขอ ๑๑ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่ง ปลูกสราง
คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม และที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมขยะมูลฝอย
และที่จอดรถ
ขอ ๑๒ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ตัวอาคารตองทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
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(๒) มีถ นนรอบอาคารตลาด กวา งไมน อยกว าสี่ เมตร และมีท างเข าออกตลาด
อยางนอยหนึ่งทางที่กวางไมนอยกวาสี่เมตร สําหรับตลาดที่มีอยูกอนหนาที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๓) หลัง คาตองสรางดว ยวัสดุ ทนไฟ และแข็ง แรงทนทาน ความสู งของหลัง คา
ตองมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ
(๔) พื้นตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และตองไมมีน้ําขังอยูได
(๕) ฝาผนังตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย
(๖) ประตูตองสามารถปองกันสัตวตา ง ๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดและตองมีความกวาง
ไมนอยกวาสองเมตร
(๗) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวาสองเมตร
(๘) ตองมีการระบายอากาศในตลาดเพียงพอไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(๙) ในอาคารโดยทั่ ว ไปต อ งมี ค วามเข ม ของแสงสว า งไม น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยลั ก ซ
และที่แผงขายสินคา หรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาสองรอยลักซ
ทั้งนี้ ตองไมใชแสงหรือวัตถุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ
(๑๐) แผงขายสินคาตองเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบทําความสะอาดงาย
มีความลาดเอียง มีพื้น ที่แผงไมนอยกวาสองตารางเมตร สูงจากพื้น ที่ไมนอยกวา หกสิบ เซนติเมตร
และตองมีทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวาเจ็ดสิบเซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะ
อยางเหมาะสมแยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก
(๑๑) ใชในตลาดตองเปนน้ําประปา และจัดใหเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือ
โดยระบบทอ สําหรับ แผงขายอาหารสดตองมีไ ม นอยกวา หนึ่งกอกน้ํา ตอสองแผง และการวางทอ
ใหมีลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครกไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมี
เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ และสะดวกตอการใช
(๑๒) ทางระบายน้าํ ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ภายในตลาดตองเปนทางระบายน้าํ แบบปด
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยู มีตะแกรงปด - เปด ทําความสะอาดงาย และมีความลาดเอียง
ระบายน้ําไดสะดวก
(๑๓) ใหมีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้ง
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
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ขอ ๑๓ ที่ ข นถ า ยสิ น ค า ต อ งจั ด ให มี บ ริ เ วณหนึ่ ง บริ เ วณใดเฉพาะ และพื้ น ที่ เ พี ย งพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ขอ ๑๔ สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ ปสสาวะลงสูที่เก็บกักซึ่งจะตองปองกันสัตว
แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน
(๒) สรางดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย หองสวมมีเนื้อที่ภายในไมนอยกวา
หนึ่งตารางเมตรตอหนึ่งที่ และมีความกวางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
(๓) ระยะดิ่งระหวางพื้นที่ถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน
หรือเพดานตองไมนอยกวาสองเมตร และตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอง
หรือมีพัดลมระบายอากาศ
(๔) มีแสงสวางไมนอยกวาหนึ่งรอยลักซ
(๕) พื้นที่ความลาดเอียงไมนอยกวา ๑ : ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูในตําแหนงต่ําสุด
ของพื้นหอง
(๖) ตองจัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอทุกหองรวมทั้งจัดใหมี
การจัดทําความสะอาดทุกวัน
(๗) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวายี่สิบเซนติเมตร
(๘) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกักซึ่งตองมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวาสิบเซนติเมตร
มีความลาดเอียงไมนอย ๑ : ๑๐
(๙) มี ท อ ระบายอากาศขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางไม น อ ยกว า สองเซนติ เ มตรครึ่ ง
สูงเหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(๑๐) ตั้งอยูในที่เหมาะสม นอกตัวอาคารตลาดมีผนังกั้นเพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง
และประตูเปนชนิดเปดออก
ขอ ๑๕ จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะตองจัดใหมี ดังนี้
(๑) สวมตองมีไมนอยกวาหกที่ตอจํานวนแผงไมเกินสี่สิบแผง โดยแยกเปนสวมชาย
สองที่สวมหญิงสี่ที่แ ละใหเพิ่ม ทั้ง สว มชายและสวมหญิงอีกหนึ่งที่ และสองที่ตามลําดับตอจํานวนแผง
ที่เพิ่มขึ้นทุกยี่สิบหาแผง
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(๒) ที่ปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชาย และอยูในบริเวณเดียวกัน
(๓) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวาหนึ่งที่ตอสวมสองที่ และที่ถายปสสาวะสองที่
ขอ ๑๖ ที่ ร วบรวมมู ล ฝอยต อ งมี ลั ก ษณะเป น สิ่ ง ปลู ก สร า งถาวร หรื อ เป น ที่ พั ก มู ล ฝอย
ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ ก็ได มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยไดตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาด และอยูในพื้นที่
ที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ ๑๗ ที่จอดรถตองจัดใหมีที่จอดตามความเหมาะสมที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๘ ต อ งจั ด ให มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ไว ต ามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารและติ ด ตั้ ง
ในบริเวณที่เห็นไดงาย
ขอ ๑๙ ตองมีเนื้อที่ต ามความเหมาะสม โดยจัดใหมีบ ริเวณที่จัด ไวสําหรับผูข ายของสว ม
และที่ถายปสสาวะและที่รวบรวมมูลฝอย
ขอ ๒๐ บริเวณที่จั ด ไว สําหรั บ ผูข ายของตอ งมีแ ละเปน ไปตามหลัก เกณฑ แ ละสุข ลั กษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) พื้นที่ตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และตองไมมีน้ําขังอยูได
(๒) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตาง ๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
(๓) แผงขายสินคาตองทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา
หกสิบเซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคาและของอื่น ๆ และตองมีทางเขาแผง
สําหรับผูขายของไมนอยกวาเจ็ดสิบเซนติเมตร
(๔) การจัดแผงตองมีทางเดินสําหรับผูซื้อกวางไมนอยกวาสองเมตร
(๕) น้ําใชในตลาดตองเปนน้ําประปา หรือน้ําที่สะอาด และจัดใหมีเพียงพอ
(๖) ตองมีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และมีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน กอนระบายน้ําออกจากตลาด
ขอ ๒๑ สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ ๑๔ (๑) - (๙) และขอ ๑๕ (๑) - (๓) และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา
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ขอ ๒๒ ที่รวบรวมมูลฝอยมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสม
กับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแตละวันมีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได
ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายของ และอยูในพื้นที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ ๒๓ การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน
แยกเปนอาหารสดชนิดตาง ๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาที่ไ มใชอาหาร
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะจะตองมีการกั้นไมใหไหลจากแผง
ลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทอหรือทางสําหรับการระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด
ขอ ๒๔ หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินทางเดินในตลาดตามทางเขาสูตลาด ทางเดินและถนนรอบตลาด
ขอ ๒๕ ใหเปดตลาดและปดตลาดตามเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ สวม กอกน้ําใช และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จัดไวตองเปดใหมีการใชตลอดเวลา
ขณะประกอบกิจการ
ขอ ๒๗ ผูไดรับอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองบํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอประปา ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
(๒) ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง ใหมีการกวาดมูลฝอย
บริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ต อ งจั ด ให มี ก ารทํ า ความสะอาดตลาดเป น ประจํ า ทุ ก วั น และล า งตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๔) ตองจัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวมอยางเพียงพอ และดูแล
บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา
ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอย ดูแ ล
ความสะอาดหองน้ํา หองสวม บอดักมูลฝอย และบอดักไขมันใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอย
ไดถูกสุขลักษณะอยูเสมอและจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกวันที่เปดทําการ
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ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองไมทําการและดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจจะทําใหเกิด
เหตุรําคาญ หรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวที่ขังสัตวเพื่อขาย
(๒) สะสม หมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรังหรือเปนที่เพาะพันธุ
สัตวนําโรค
(๓) ถายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดสกปรกขึ้นจนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(๕) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งเปนที่เดือดรอนแกผูอื่นหรือนาจะเกิดอันตราย
(๖) ใชตลาดเปนที่อาศัยหลับนอน
(๗) กระทําการอื่นใดที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๓๐ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ใหการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด
อันไดแก การจัดระเบียบ กฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง เชน การฝกอบรม
ของผูขายของผูชวยขายของ
ขอ ๓๑ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงหรือในขอบเขตที่วางขาย
ของที่จัดไวให หามวางล้ําแผงหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายของออกมาอันจะเปนการกีดขวาง
ทางเดินในตลาด และหามวางแผงสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวาหนึ่งรอยหาสิบเซนติเมตร
การวางและเก็บสะสมประเภทสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหาร
ตองสูงจากพื้นไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปนกับสินคาประเภทอาหาร
ขอ ๓๒ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขอีสุกอีไส ไขหัด โรคคางทูม
โรคเรื้อน โรคผิวหนังนารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
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(๒) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดการเนาเสียงายตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๓) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมืออุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกัน
การปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่มีการทํา ประกอบ ปรุง ตองจัดไวใหเปนสัดสวน และปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช แ ละภาชนะอุ ป กรณ ต อ งสะอาดและปลอดภั ย มี ก ารล า ง
และเก็บที่ถูกตองทั้งกอนและหลังการใชงาน
ขอ ๓๓ ถาปรากฏวาผูขายของหรือผูเชาขายของคนใดเปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
หรือเปนพาหะนําโรคติดตอซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหขายของตอไปจะเปนอันตรายแกสุขภาพ
ของประชาชนเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูขายของ หรือผูชวยขายของผูนั้นหยุดการปฏิบัติงานไวทันที
จนกวาจะปราศจากเหตุที่เปนอยูนั้น
ขอ ๓๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาต
และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์แตยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบ ตล. ๑ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไป
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะตองชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ ๓๖ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
ขอ ๓๗ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดประสงค จ ะแก ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต หรื อ ไม ป ระสงค
จะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ตล. ๓
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ขอ ๓๘ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ
ขอ ๓๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาต
จะตองยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ตล. ๓ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๔๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ตล. ๒ โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบแทน”
กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทนคําพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บั น ทึ ก ด า นหลั ง ต น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แลวแตกรณี และลงบันทึก เลมที่ เลขที่ ปของใบแทน
ขอ ๔๑ ใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกอนหรือในวันทีข่ อบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการปรับปรุง
หรือแกไขตลาดใหถูกตองตามขอบัญญัตินี้ ภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินสามป
สําหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไมเกินสองปสําหรับตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๔๒ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดสําหรับตลาดประเภทใด ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน
กรณีที่ผูรับ ใบอนุญาตถูกสั่ง พักใชใบอนุญ าตมาแลว ๒ ครั้ง และมีเหตุที่จะตองสั่ง พักใช
ใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได
ขอ ๔๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิ ี้ในขอ ๕ ตองระวางโทษตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ ๓๓ ขอ ๓๔ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖ ขอ ๓๗ ตองระวางโทษ
ตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนขอบัญ ญัตินี้ในขอ ๓๘ หรือขอ ๓๙ ตองระวางโทษตามมาตรา ๘๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินการระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ ๔๒ วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตฝาฝนความในขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ แหงขอบัญญัตินี้
ขอ ๔๘ บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๔๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอาซองรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินแี้ ละใหมอี ํานาจ
ออกระเบียบ ขอบัญญัติ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อับดุลเราะหมนั แวมะชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง

