
เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

 

หลักการ 
ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด 

 
 

เหตุผล 
โดยท่ีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน   

ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบกับมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลั กษณะของตลาด          
พ.ศ. 2551 ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้ประกาศใช้ใหม่  จึงเป็นการสมควรยกเลิก    
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว  โดยมีการ
ก าหนดประเภทตลาด   การจัดสถานท่ี  การก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  การระบายน้ าท้ิง  การระบายอากาศ  การ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ  การดูแลรักษาความสะอาดของตลาด และการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการตลาด  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาดและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
บริเวณท่ีขายของ  เพื่อให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องตราเป็น
ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ประกอบกับมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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( ร่าง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

การควบคุมตลาด  พ.ศ. …. 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลท่ามะเขือวา่ดว้ยตลาด  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60  และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496            
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เทศบาลต าบลท่ามะเขือ โดยความเห็นชอบ       
ของสภาเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  และผูว้า่ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร  จึงตราเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี  
 

ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญตัิเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  การควบคุมตลาด  พ.ศ. ….” 
 
ขอ้ 2 เทศบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  ตั้งแต่วนัถดัจากวนัที่ไดป้ระกาศไว้

โดยเปิดเผย ที่ส านกังานเทศบาลต าบลท่ามะเขือ แลว้เจด็วนั 
 
ขอ้ 3 ในเทศบญัญติัน้ี 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงปกติจดัไวใ้ห้ผูค้า้ใชเ้ป็นที่ชุมนุมเพื่อจ  าหน่ายสินคา้ประเภทสัตว ์

เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมี      
การจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับให้ผูค้า้ใช้เป็น          
ที่ชุมนุมเพือ่จ  าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัที่ก  าหนด 

“สินคา้” หมายความวา่ ส่ิงของที่ซ้ือขายกนั 
“อาหาร” หมายความวา่ อาหารตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผกั ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ         

เป็นของสด  
“อาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเน้ือสัตวห์รือเน้ือสัตวท์ี่มี      

การช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินคา้  
 “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ไดผ้่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อม    

ที่จะรับประทานได ้รวมทั้งของหวานและเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา่ การจดัการและควบคุมปัจจยัต่างๆ เพือ่ใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยั

จากเช้ือโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภค เช่น อาหาร ผูส้ัมผสัอาหาร 
สถานที่ท  า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สตัวแ์ละแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลกัการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตวัอาคาร แผงจ าหน่าย
สินคา้ในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน ้ า ตะแกรงดกัมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพกัน ้ าเสีย ที่เก็บรวบรวม      
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หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย ่ ฝุ่ นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมี้การฆ่าเช้ือ  ทั้งน้ี สารเคมีที่ใชต้อ้งไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบดั
น ้ าเสียของตลาด 

“ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่  เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลท่ามะเขือ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรี                    

วา่การกระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่แกไ้ขเพิม่เติม  

ขอ้ 4  ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่ามะเขือเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติน้ี  และ         
ใหมี้อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่เพือ่ปฎิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัิน้ี 
 

หมวด 1 
ลกัษณะของตลาด 

.................................................................................................. 
 

ขอ้ 5 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
(1)  ตลาดประเภทที่ 1 ไดแ้ก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร  และมีลกัษณะตามที่ก  าหนดไวใ้นหมวดที่ 2 

ส่วนที่ 1 
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก  าหนดไวใ้น      

หมวดที่ 2  ส่วนที่ 2 
 

ข้อ 6  ที่ต ั้ งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย           
โรงเล้ียงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่ก  าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เวน้แต่             
จะมีวธีิการป้องกนัซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

 
ขอ้ 7  ผูด้  าเนินกิจการตลาดตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่ก  าหนด

ตามเทศบัญญติัน้ี  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติสาธารณสุข         
พ.ศ.2535  และที่แกไ้ขเพิม่เติม 
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หมวด 2 
สุขลกัษณะในการด าเนินกจิการตลาด 

.................................................................................................. 
ส่วนที่ 1 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 
 
ขอ้ 8  ตลาดประเภทที่ 1 ตอ้งมีส่วนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสร้าง คือ อาคารส่ิงปลูกสร้าง

ส าหรับผูข้ายของ ที่ขนถ่ายสินคา้ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และ             
ที่จอดยานพาหนะ ตามที่ก  าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

 
ขอ้ 9  อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผูข้ายของตอ้งมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกวา้งไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเขา้ออกบริเวณตลาดกวา้งไม่น้อยกว่า    

4 เมตร อยา่งนอ้ยหน่ึงทาง  
(2) ตวัอาคารตลาดท าดว้ยวสัดุถาวร มัน่คง และแขง็แรง  
(3) หลังคาสร้างด้วยวสัดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตอ้งมีความเหมาะสม        

กบัการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พื้นท าดว้ยวสัดุถาวร แขง็แรง เรียบลา้งท าความสะอาดง่าย ไม่มีน ้ าขงัและไม่ล่ืน 
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร  
(6) เคร่ืองกั้นหรือส่ิงกีดขวางท าด้วยวสัดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข              

มิใหเ้ขา้ไปในตลาด  
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพยีงพอ เหมาะสม และไม่มีกล่ินเหม็นอบั 
(8) ความเขม้ของแสงสวา่งในอาคารตลาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ลกัซ์   
(9) แผงจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารท าดว้ยวสัดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความสะอาด

ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเขา้ออกสะดวก       
โดยมีที่นัง่ส าหรับผูข้ายของแยกต่างหากจากแผง  

(10)  น ้ าประปาหรือน ้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ                 
ทั้งน้ี  ตอ้งวางท่อในลกัษณะที่ปลอดภยั ไม่เกิดการปนเป้ือนจากน ้ าโสโครก ไม่ติดหรือทบักบัท่อระบายน ้ าเสียหรือ
ส่ิงปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะตอ้งมีก๊อกน ้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก     
กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจดัให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่าย       
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถา้เกิน 15 แผง ใหถื้อเป็น 30 แผง 



     | 5 
 

เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

 

 (ข) มีก๊อกน ้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บส ารองน ้ าในปริมาณเพยีงพอและสะดวกต่อการใช ้กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ตอ้งจดัใหมี้น ้ าส ารองอยา่งนอ้ย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถา้เกิน 50 แผง ใหถื้อเป็น 100 แผง 

(11) ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือน ้ าทิ้ง และทางระบายน ้ าตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ทั้งน้ี 
ใหมี้ตะแกรงดกัมูลฝอยและบ่อดกัไขมนัดว้ย 

(12) การติดตั้งระบบการป้องกนัอคัคีภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
ความใน (1) และ (5) มิใหใ้ชบ้งัคบักบัตลาดที่จดัตั้งขึ้นก่อนวนัที่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบั และมีขอ้จ ากดัเร่ืองพื้นที่ซ่ึงไม่อาจจดัให้มี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเขา้ออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่ก  าหนดได ้

 
ขอ้ 10  ตอ้งจดัใหมี้ที่ขนถ่ายสินคา้ตั้งอยูใ่นบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอส าหรับ

การขนถ่ายสินคา้ในแต่ละวนั และสะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้และการรักษาความสะอาด  
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้ นก่อนวนัที่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2542)     

ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบ้งัคบั และมีขอ้จ ากดัเร่ืองพื้นที่ซ่ึงไม่อาจจดัให้มี      
ที่ขนถ่ายสินคา้ตามที่ก  าหนดได ้

 
ขอ้ 11  ตอ้งจดัให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างลา้งมือตามแบบและจ านวนที่ก  าหนดในกฎหมาย    

วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูใ่นที่เหมาะสมนอกตวัอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูใ่นอาคารตลาดตอ้งแยกเป็น
สดัส่วนโดยเฉพาะ มีผนงักั้นโดยไม่ใหมี้ประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  

 
ขอ้ 12  ตอ้งจดัใหมี้ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

อาคาร ตั้งอยูน่อกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขา้ออกไดส้ะดวก มีการปกปิดและป้องกนัไม่ให้
สัตว์เข้าไปคุย้เขี่ย  ตามที่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสม           
กบัตลาดนั้น  

ขอ้ 13  ตอ้งจดัใหมี้ที่จอดยานพาหนะอยา่งเหมาะสมตามที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 

 
ขอ้ 14  ตลาดประเภทที่ 2 ตอ้งจดัใหมี้สถานที่ส าหรับผูข้ายของ หอ้งสว้ม ที่ปัสสาวะ อ่างลา้งมือ และ

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก  าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
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ขอ้ 15  สถานที่ส าหรับผูข้ายของตอ้งมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละสุขลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร  
(2) บริเวณส าหรับผูข้ายของประเภทอาหารสดตอ้งจดัให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลกัษณะเป็น

พื้นเรียบ แขง็แรง ไม่ล่ืน สามารถลา้งท าความสะอาดไดง่้าย และไม่มีน ้ าขงั เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดว้ยคอนกรีต
ส าเร็จ หรือพื้นลาดดว้ยยางแอสฟัลต ์

(3) แผงจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารท าดว้ยวสัดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความสูง
จากพื้นไม่นอ้ยกวา่  60  เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพบัเก็บได ้

(4) น ้ าประปาหรือน ้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ           
ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภท   
ปรุงส าเร็จ  

(5) ทางระบายน ้ าจากจุดที่มีที่ลา้ง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าดว้ยวสัดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง      
ให้สามารถระบายน ้ าได้สะดวก มีตะแกรงดกัมูลฝอยก่อนระบายน ้ าออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะหรือแหล่งน ้ า
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน             
โดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จดัให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพกัน ้ าเสีย ก่อนระบายน ้ า      
ออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะหรือแหล่งน ้ าสาธารณะก็ได ้

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลงัคา โครงเหล็กคลุมผา้ใบ เตน็ท ์ร่มหรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนั ตอ้งอยูใ่นสภาพที่มัน่คงแขง็แรง  

 
ขอ้ 16  ตอ้งจดัใหมี้ห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างลา้งมือตามจ านวนและหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ    

ที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูใ่นที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่   
ขายของ เวน้แต่จะจดัใหมี้สว้มเคล่ือนที่ สว้มสาธารณะ สว้มเอกชนหรือสว้มของหน่วยงานราชการที่ไดรั้บอนุญาต
ใหใ้ชอ้ยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง  ทั้งน้ี ใหมี้ระยะห่างจากตลาดไม่เกิน  50  เมตร 

 
ขอ้ 17  ตอ้งจดัให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย      

ในแต่ละวนั และมีลกัษณะเหมาะสมตามที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
 
ขอ้ 18  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลา

หน่ึงแล้ว  ถ้าเจา้พนักงานท้องถ่ินเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น  มีศกัยภาพที่จะพฒันาเป็นตลาดประเภทที่ 1            
ได ้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถ่ินและผูรั้บใบอนุญาตร่วมกนัพิจารณาก าหนดแผนการพฒันาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 
ใหเ้ป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามเทศบญัญติัน้ี  ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
ขอ้ 19  การจดัวางสินคา้ในตลาดแต่ละประเภทตอ้งจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกนั เพือ่สะดวก

ในการดูแลความสะอาดและป้องกนัการปนเป้ือนในอาหาร 
 
ขอ้ 20  การเปิดและปิดตลาดตอ้งเป็นไปตามเวลาที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด  
 

ขอ้ 21  ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตอ้งรับผิดชอบดูแลเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดใหถู้กสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตวัอาคาร          
พื้น   ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินคา้ ระบบบ าบัดน ้ าเสียหรือน ้ าทิ้ง และทางระบายน ้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ พดัลม ก๊อกน ้ า ท่อน ้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย             
บ่อดกัไขมนั ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือน ้ าทิ้ง และทางระบายน ้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุกวนั และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(4) จดัให้มีการลา้งท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวนั โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยา่งน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง     
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจา้พนักงานทอ้งถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจง้ให้มี        
การลา้งตลาดตามหลกัการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหน่ึงคร้ังก็ได ้

(5) จัดให้มีการก าจดัสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ       
หน่ึงคร้ัง 

(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละมิให้ปล่อยน ้ าหรือของเหลวไหลจากแผง   
ลงสู่พื้นตลาด และจดัใหมี้ทางระบายน ้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน ้ าหลกัของตลาด  
 

ขอ้ 22  ผูรั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทที่ 2 ตอ้งรับผิดชอบดูแลเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหมี้การเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดกัมูลฝอย รวมทั้ง
กรณีที่มีบ่อดกัไขมนั บ่อพกัน ้ าเสีย และทางระบายน ้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุกวนั และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะเสมอ  
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(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวนั โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด         
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินโดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขแจง้ใหป้ฏิบตัิ 

(4) จดัใหมี้การป้องกนัไม่ใหน้ ้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวช์ าแหละ
ลงสู่พื้นตลาด  

 
ขอ้ 23  เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัเหตุร าคาญ มลพษิที่เป็นอนัตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ 

ผูรั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ตอ้งไม่กระท าการและตอ้งควบคุมดูแลมิให้ผูใ้ด
กระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ  าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหารในตลาด 
(2) น าสตัวท์ุกชนิดเขา้ไปในตลาด เวน้แต่สตัวท์ี่น าไปขงัไวใ้นที่ขงัสตัวเ์พือ่จ  าหน่าย 
(3) หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเน้ือหรือซากสตัวท์ี่ฆ่าและช าแหละโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที่           

ตามพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ผา่นการตรวจโรคสัตว ์การตรวจเน้ือสัตว ์
หลงัฆ่าจากเจา้พนักงานตรวจโรคสัตว ์และไม่ไดฆ่้าและช าแหละในโรงฆ่าสัตวท์ี่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก
กรมปศุสตัว ์เขา้มาจ าหน่ายในตลาดโดยเด็ดขาด 

(4) ฆ่าหรือช าแหละสตัวใ์หญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือช าแหละ
สตัวปี์กในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ที่ติดต่อมาจากสตัวใ์นเขตทอ้งที่นั้น 

(5) สะสมหรือหมกัหมมส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ    
เกิดมลพษิที่เป็นอนัตราย หรือเป็นที่เพาะพนัธุส์ตัวห์รือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(6) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซ่ึงจดัไวส้ าหรับรองรับมูลฝอยหรือ     
ส่ิงปฏิกูล 

(7) ท  าใหน้ ้ าใชใ้นตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุใหเ้ป็นหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
(8) ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลกัษณะซ่ึงอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอนัตรายแก่ผูอ่ื้น 
(9) ใชต้ลาดเป็นที่พกัอาศยัหรือเป็นที่พกัคา้งคืน 
(10) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่ เป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดงั แสงกระพริบ ความสัน่สะเทือน หรือมีกล่ินเหม็น 
ส่วนที่  4 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

ขอ้ 24  ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดตอ้งปฏิบติัและให้ความร่วมมือกับผูรั้บใบอนุญาต       
ใหจ้ดัตั้งตลาด เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และเจา้พนกังานสาธารณสุข ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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(1) การจดัระเบียบและกฎเกณฑใ์นการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจดัหมวดหมู่สินคา้ 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินคา้ของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(5) การลา้งตลาด 
(6) การเขา้รับการฝึกอบรมดา้นสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ์ที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน

ก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

 
ขอ้ 25  ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดตอ้งปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ให้วางสินคา้บนแผงจ าหน่ายสินคา้หรือขอบเขตที่ก  าหนด โดยห้ามวางสินคา้ล ้ าแผงจ าหน่าย

สินคา้หรือขอบเขตที่ก  าหนด และห้ามวางสินคา้สูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง  ทั้งน้ี ตามที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข  

(2) หา้มวางสินคา้ประเภทวตัถุอนัตรายปะปนกบัสินคา้ประเภทอาหาร  
(3) ให้วางสินคา้ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก  าหนด โดยสูงจาก      

พื้นตลาดไม่นอ้ยกวา่  60  เซนติเมตร  
(4) หา้มเก็บสินคา้ประเภทอาหารไวใ้ตแ้ผงจ าหน่ายสินคา้ เวน้แต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่ มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้ งน้ี  ต้องมีการรักษา            
ความสะอาดและป้องกนัสตัวห์รือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

(5) ไม่ใชแ้สงหรือวสัดุอ่ืนใดที่ท  าใหผู้บ้ริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินคา้ เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินโดยค าแนะน า   

ของเจา้พนกังานสาธารณสุข  
 
ขอ้ 26  ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดตอ้งมีสุขอนามยัส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ              

น าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไขร้ากสาดนอ้ย บิด ไขสุ้กใส หัด คางทูม วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเร้ือนในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ       
ไขห้วดัใหญ่รวมถึงไขห้วดัใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว ์และโรคตามที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดโดยค าแนะน า        
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข  

(2) ในระหวา่งขายสินคา้ตอ้งแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนด
โดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
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(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารตอ้งปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  เช่น ไม่ไอ         
หรือจามรดอาหาร ไม่ใชมื้อหยบิจบัอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ลา้งมือให้สะอาดก่อนหยบิหรือจบัอาหาร 
ไม่สูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา  ทั้งน้ี ตามที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข  

 
ข้อ 27  ผู ้ขายของและผู ้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย                 

ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้ าใชแ้ละของใชต่้างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) อาหารที่ขายตอ้งสะอาด และปลอดภยัตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร  
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เน้ือสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา

เซลเซียส ในตูเ้ยน็หรือแช่น ้ าแขง็ตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จตอ้งใชเ้คร่ืองใช ้ภาชนะที่สะอาด และตอ้งมีอุปกรณ์ปกปิด

อาหารเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ  
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซ่ึงมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว ้        

ใหเ้ป็นสดัส่วนโดยเฉพาะเพือ่การนั้นและตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัการสุขาภิบาลอาหาร 
(5) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช ้เช่น เขียง เคร่ืองขดูมะพร้าว จาน ชาม ชอ้นและส้อม 

ตะเกียบ และแกว้น ้ า ตอ้งสะอาดและปลอดภยั มีการลา้งท าความสะอาดและจดัเก็บที่ถูกตอ้ง 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

.................................................................................................. 
 

ขอ้  28  หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งตลาด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
การเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเ้ป็นตลาดภายหลงัจากที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน

ไดอ้อกใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดตามวรรคหน่ึงแลว้จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินดว้ย 

ความในขอ้น้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รของรัฐที่ได้
จดัตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกับผูรั้บใบอนุญาตตาม
บทบญัญติัอ่ืนแห่งขอ้บญัญติัน้ีและพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดว้ย และให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมี
อ านาจก าหนดเง่ือนไขเป็นหนงัสือใหผู้จ้ดัตั้งตลาดตามวรรคน้ีปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้ 

ข้อ 29  ผูใ้ดประสงค์จะจัดตั้ งตลาดจะต้องยื่นค  าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก  าหนดไวท้้าย            
เทศบญัญติัน้ี พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
(2) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(3) หนงัสือยนิยอมรับก าจดัจากสถานประกอบกิจการก าจดัส่ิงปฏิกูล(กรณีส่งไปก าจดัที่อ่ืน) 
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(4) หนงัสือใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(5) หลกัฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(6) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีใบมอบอ านาจ) 
(3) หลกัฐานอ่ืนที่จ  าเป็น 
 
ขอ้ 30 เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายใุบอนุญาตให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจความ

ถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้นของเอกสารทนัที  กรณีไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ต่อผูย้ืน่
ค  าขอใหแ้กไ้ขเพิม่เติมเพือ่ด าเนินการ  หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขณะนั้น  ใหจ้ดัท าบนัทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  โดยให้เจา้หน้าที่และผูย้ืน่ค  าขอลงนามไวใ้น
บนัทึกนั้นดว้ย 

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค  าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให ้       
ผูข้ออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัได้รับค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถ้วนตามที่ก  าหนด                
ในเทศบญัญติัน้ี 

ในกรณีที่มีเหตุจ  าเป็นที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค  าสั่งไม่อนุญาต
ไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวนั แต่ตอ้งมี
หนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไวแ้ลว้นั้น แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  หากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินพิจารณายงัไม่แลว้เสร็จ  ให้แจง้เป็น
หนังสือให้ผูย้ืน่ค  าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าชา้ทุกเจ็ดวนัจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจง้ ก.พ.ร. 
ทราบทุกคร้ัง  

 
ขอ้ 31 ผูไ้ด้รับการอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวนั  นับแต่วนัที่ได้รับหนังสือแจ้ง       

การอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เวน้แต่จะมีเหตุอนัควรและไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบแลว้ 
 
ขอ้ 32 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญติัน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วนัที่ออกใบอนุญาต        

และใหใ้ชไ้ดเ้พยีงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือได้ยื่นค  าขอพร้อมกับ              

เสียค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาต 
 
ขอ้ 33 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญติัน้ีต้องแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย           

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ้ 34 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคญั ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตยืน่
ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ         
ที่ก  าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และ
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผูย้ืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบนัทึกการแจง้ความ      
ต่อพนกังานเจา้หนา้ที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคญั ให้ผูย้ื่นค  าขอรับใบแทนใบอนุญาต        
น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู ่มาแสดงต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

 
ขอ้ 35 ในกรณีที่ปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี  ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวง  หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
ใบอนุญาตในเร่ืองที่ก  าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามที่ไดรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี เจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนั 

 
ขอ้ 36  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาต 
(1) ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะตอ้งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตอีก 
(2) ตอ้งค  าพพิากษาถึงที่สุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญติัน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
ใบอนุญาตในเร่ืองที่ก  าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามที่ไดรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี และการไม่
ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน  

 
ขอ้ 37 ค  าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต ใหท้  าเป็นหนงัสือแจง้ให้ผูรั้บใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผูรั้บใบอนุญาต หรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ให้ส่งค  าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือใหปิ้ดค าสัง่นั้นไวใ้นที่เปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผูรั้บใบอนุญาต  และ
ใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดรั้บทราบค าสัง่แลว้ตั้งแต่เวลาที่ค  าสัง่ไปถึง หรือวนัปิดค าสัง่ แลว้แต่กรณี(บญัญติัตาม 
ม.61 พรบ.สธ.) 

 
ขอ้ 38 ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 
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หมวด 4 
ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 

.................................................................................................. 
 

ข้อ 39 ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก  าหนดไว ้              
ทา้ยเทศบญัญติัน้ีในวนัที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ิน
อายสุ าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายใุบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยงัด าเนินกิจการนั้น ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก  าหนด ใหช้ าระค่าปรับเพิม่ขึ้นอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมที่คา้งช าระ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
จะไดบ้อกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผูมี้หนา้ที่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่าสอง
คร้ัง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้น้ั้นหยดุการด าเนินกิจการไวจ้นกว่าจะไดเ้สียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ านวน 

 
ขอ้ 40 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามขอ้บญัญติัน้ี ใหเ้ป็นรายไดข้องเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

 
 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

.................................................................................................. 
 

ขอ้ 41 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเทศบญัญติัน้ีตอ้งระวางโทษตามที่ก  าหนดไวใ้นบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แกไ้ขเพิม่เติม  
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่……………….......  
 
      (ลงช่ือ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 

               เห็นชอบ 
(ลงช่ือ) 
             (…………………………) 
     ผูว้า่ราชการจงัหวดั………………… 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

การควบคุมตลาด  พ.ศ. …. 
................................................................................................................ 

 
  

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

1 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต 
ตลาดประเภทท่ี 1                                             ฉบับละ 
ตลาดประเภทท่ี 2                                             ฉบับละ 

 
3,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
  


