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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตลาด ถือเปนแหลงรวมของสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค และเปนศูนยรวมของประชาชนใน
การจับจายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแหง เนื้อสัตว ผักผลไมตางๆ รวมถึง
อาหารที่มีการแปรรูปปรุงสําเร็จ การจัดใหมีตลาด การควบคุมดูแล และสนับสนุนตลาดของเอกชนใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดถูกสุขลักษณะเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลนครมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดดังนี้
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(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นที่อยูใน
เขตองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และกิ จ การนั้ น เป น การสมควรให ร าชการส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ร ว มกั น
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
 พระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของตลาดโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2546 มอบหมายให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ พิจารณากําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงตลาดตางๆ ของรัฐ ทั้งในสวนตลาดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตลาดขององคการตลาดเพื่อการเกษตร ตลอดจนกําหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและสนับสนุนตลาดของเอกชน ใหมีการปรับปรุงเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด
และถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแล
การประกอบกิจการตลาด โดยใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดทองถิ่น
เพื่อใชในการควบคุมกํากับการประกอบกิจการตลาดในเขตรับผิดชอบใหถูกสุขลักษณะ
มาตรฐานตลาดนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาปรับปรุงและควบคุมการดําเนินกิจการตลาดทั้งของเอกชนและของตนเอง เพื่อใหตลาดใน
ท อ งถิ่ น ไทยมี ม าตรฐาน ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ สะอาดและปลอดภั ย เพื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี ข องประชาชน
ผูใชบริการ
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการจัดใหมีและควบคุม
การประกอบกิ จการตลาด ตลอดจนการดําเนิ นงานด านการปรับปรุงตลาดเพื่อ ใหมีความสะอาดถู ก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน
1.2.2 เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารจากตลาดที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.3 คํานิยามศัพท
1.3.1 “ตลาด” หมายถึ ง สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จั ด ไว ใ ห ผู ค า ใช เ ป น ที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ จํ า หน า ยสิ น ค า
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว
สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด
1.3.2 “อาหารสด” หมายถึง อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เปนของสด
1.3.3 “อาหารแปรรูป” หมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ
รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
1.3.4 “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายถึง อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุงจนสําเร็จพรอมที่จะ
รับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
1.3.5 “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายถึง การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบอาคารตลาดให
สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ
โรค และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
1.3.6 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1.4.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 (ภาคผนวก ก.)
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