
 
 

ร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

 
เรื่อง 

 
ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2550 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
 
 

ประกอบข้อบัญญัติต าบล 
เรื่อง  ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.2550 
 
 
 

หลักการ 

  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เร่ือง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 
 

เหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควร มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เร่ือง ตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดตั้ง เวลาด าเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีเพื่อผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะและอนามัย และรวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การ
ระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
ผู้ด าเนินการและผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ให้รวมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารเป็นที่ต้องปฏิบัติด้วย เพื่อความเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงามจึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เร่ือง ตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม โดยอาศัยอ านาจจาก
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 71 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 35 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จึงสมควรมีข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวไว้บังคับ
ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
เรื่อง  ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
............................................................................. 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เร่ือง ตลาด สถานที่จ าหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

 อาศัยอ านาจความตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงามโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม และนายอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
เร่ือง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
ตั้งแต่วันถัดวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามแล้ว  

 ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อการน้ัน 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตรวจตราดูแลรับผิดชอบในการ
ด าเนินการสาธารณสุขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตต าบลดอยงาม  
 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่เอกชน ซึ่งตามปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ส าหรับขายอาหารประเภท
เน้ือสัตว์ เน้ือ ปลา ผัก ผลไม้ หรืออาหาร อันมีสภาพเป็นของสดของเสียง่าย แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงตลาด
นัด ซึ่งจัดให้มีขึ้นแห่งละไม่เกินสองสองวันในหนึ่งปี 

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติน้ี  
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดทั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อรับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหนัก
งานท้องถิ่นแล้ว 



ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่กฎ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาด จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ได้รับ
อนุญาตจามบทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัติน้ีด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็น
หนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดต้ังตลาด ต้องยื่นเร่ืองราวขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด พร้อมด้วยแผนผังแบบ
ก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จะตั้งตลาดต่อพนักงานท้องถิ่น 

ในกรณีได้เปิดด าเนินการมาก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจผ่อนผันให้ท าการปรับปรุงตามข้อ 6 ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี ภายในเวลา
ที่เห็นสมควร 

ข้อ 6 สถานที่ตั้งตลาดและการปลูกสร้างในสถานที่นั้น ต้องจัดให้ได้สุขลักษณะดังต่อไปนี้  
1. ต้องตั้งอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  
2. อาคารต้องท าด้วยวัตถุถาวรและมั่นคงแข็งแรง 
3. บริเวณพื้นที่ต้องท าด้วยวัตถุถาวร มั่นคงแข้งแรง ท าความสะอาดง่าย และไม่มีน้ าขัง  
4. ต้องมีทางระบายน้ า ท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย เพื่อรับน้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า

สาธารณะได้สะดวก และต้องมีการก าจัดน้ าโสโครกตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
5. ต้องมีแสงสว่างและมีการระบายอากาศให้เพียงพอตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข  
6. ที่วางของขายต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

6.1. ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตร ส าหรับตลาดขายส่ง ท าด้วยวัตถุถาวรทึบ ถูกสุขลักษณะแยกเป็นหมวดหมู่
เหมาะสมตามประเภทสินค้า และก าหนดหมายเลขประจ าตัวแต่ละที่ไว้ให้ชัดเจน 

6.2. ต้องจัดที่นั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะ เหมาะสมแยกต่างหากจากที่วางของขาย และ
สะดวกต่อการเข้าออก 

6.3. หากจะสร้างที่วางของขาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ต่างหากจากที่กล่าวข้างต้น จะต้องสร้างให้
ถูกสุขลักษณะ ท าความสะอาดง่าย ตามน าแนะน าของพนักงานสาธารณะสุข 

7. ทางเดินตลาด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
7.1. ทางเข้าออกของตลาด ต้องมีอย่างน้อย 1 ทาง กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ในกรณีที่

ทางเข้าออกลอดใต้อาคารอ่ืนจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
7.2. ทางเดินส าหรับผู้ซื้อของภายในอาคารตลาด ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 

8. ต้องท ารั้วหรือประตูกั้นหรือสิ่งป้องกันไว้เพื่อมิให้คนหรือสัตว์เข้าไปพลุกพล่าน  
9. ต้องจัดให้มีส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ จ านวนและสถานที่ตั้งตามค าแนะน าของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข 



10. ต้องจัดให้มีที่ส าหรับล้างสินค้าพร้อมติดต้ังถังเก็บน้ า และบ่อน้ าทิ้งให้เพียงพอตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

11. ต้องปฏิบัติการอ่ืนๆอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้เข้าขายของในสถานที่ตั้งตลาดปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 6 (6) 

ข้อ 8 ผู้ตั้งตลาด ต้องจัดให้มีเคร่ืองอุปกรณ์และสิ่งอื่นๆอันจ าเป็นส าหรับสุขลักษณะของตลาด
ดังต่อไปนี้ 

1. ที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันได้สุขลักษณะให้มีขนาดจ านวนเพียงพอและตั้งอยู่ในสถานที่
ที่เหมาะสม ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

2. น้ าสะอาดพร้อมที่จะเก็บส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอและสะดวกแก่การใช้ส าหรับล้างมือ ล้าง
สินค้า และล้างตลาด 

3. เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับสุขลักษณะของตลาดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

4. ต้องจัดให้มีเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการดับเพลิงที่ใช้การได้ทันที ตามจ านวนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 9 ผู้รับอนุญาตต้องรักษาตลาด ตลอดจนของใช้ทั้งมวลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเรียบร้อน
ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องรักษาความสะอาดส้วมให้ถูกสุขลักษณะ 
2. ท าความสะอาดพื้นตลาด ทางระบายน้ า และส่วนอ่ืนๆให้สะอาดอยู่เสมอ 
3. ต้องจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในตลาดตามข้อบัญญัติต าบล หรือค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในตลาดเวลากลางคืน 
ข้อ 10 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดต้ังสถานที่ตั้งตลาด และมี

เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับตลาดต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อ6 ข้อ8 แล้ว ก็ออกใบอนุญาตได้  
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ.................บาทต่อปี 
ข้อ 11 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด ฉบับละ 10 บาท ไม่เกิน 100 บาท  

อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยขาย ซึ่งระบุนามไว้ในใบอนุญาต 

ไม่เกิน 2 คนเท่านั้น 
ข้อ 13 ผู้ใดเข้าขายของในตลาดอยู่แล้วในวันใช้ข้อบัญญัติน้ี แต่ยังไม่มีใบอนุญาต ต้องขอรับ

ใบอนุญาตภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่ใช้ข้อบัญญัติน้ี  



ข้อ 14 ในการเข้าขายของในตลาด ผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้  
1. วางสิ่งของอยู่ในขอบเขตที่วางของขาย ซึ่งจัดไว้ ถ้าวางล้ าออกมาให้ถือว่าวางสิ่งของกีดขวางใน

ตลาด 
2. วางสินค้าให้ถูกต้องตามที่ที่จัดไว้ส าหรับประเภทนั้น 
3. แต่งกายให้สะอาด ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
4. ใช้น้ าสะอาดในการปรุง แช่ ล้างอาหาร และภาชนะ 
5. ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคที่สะอาด และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
6. ใช้วัตถุที่สะอาด ห่อ หรือใส่ของให้แก่ผู้อื่น 
7. ไม่จ้างหรือใช้ผู้ป่วย หรือเหตุอันสมควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ มาปรุงหรือขายอาหาร  
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่ต้องด้วยสุขลักษณะ 
ข้อ 15 ให้เปิดตลาด ตั้งแต่เวลา 04.00 น. แล้วปิดตลาดเมื่อถึงเวลา 19.00 น. เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็น

อย่างอื่น 
ข้อ 16 ผู้ใดตั้งตลาดหรือใช้สถานที่ใดเป็นตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิด ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าร้อยบาท และอาจถูกสั่งห้ามมิให้ใช้สถานที่นั้นเป็นตลาดต่อไป 
ข้อ 17 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานมี

สิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ 18 ผู้ใดจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งได้รับอนุญาต ตามมาตรา 56 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 48 ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และผู้จ าหน่าย ท าการประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร ตามมาตรา 38 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

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

 

ลงชื่อ 

(นายสมชาติ  จายน้อย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

  เห็นชอบ  

ลงชื่อ 

          นายอ าเภอพาน 
 


