หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด
เหตุผล
โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่ามะเขือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543 ได้ใช้บัง คับมาเป็นเวลานาน
ไม่เหมาะสมกั บสถานการณ์ ในปัจจุบัน ประกอบกับมีก ารประกาศใช้ กฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลั กษณะของตลาด
พ.ศ. 2551 ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ประกาศใช้ใหม่ จึงเป็นการสมควรยกเลิก
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่ามะเขือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีการ
กาหนดประเภทตลาด การจัดสถานที่ การกาจัดสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้าทิ้ง การระบายอากาศ การ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ การดูแลรักษาความสะอาดของตลาด และการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการตลาด เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาดและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
บริเวณที่ขายของ เพื่อให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องตราเป็น
ข้อก าหนดของท้ องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
ประกอบกั บ มาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่ าง )
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่ ามะเขือ
การควบคุมตลาด พ.ศ. ….
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่ามะเขือว่าด้วยตลาด
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลท่ามะเขือ โดยความเห็ นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลท่ามะเขือ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาแพงเพชร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่ามะเขือ การควบคุมตลาด พ.ศ. ….”
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตาบลท่ามะเขือ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ ได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ที่สานักงานเทศบาลตาบลท่ามะเขือ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในเทศบัญญัติน้ ี
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ ึ งปกติจดั ไว้ให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุ มเพื่อจาหน่ ายสิ นค้าประเภทสัตว์
เนื้ อ สัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมี สภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อ ปรุ งแล้ว หรื อ ของเสี ยง่าย ทั้งนี้ ไม่ ว่า จะมี
การจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอื่ นด้วยหรื อ ไม่ ก็ตาม และหมายความรวมถึ ง บริ เวณซึ่ งจัดไว้สาหรับให้ผูค้ า้ ใช้เป็ น
ที่ชุมนุมเพือ่ จาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรื อเป็ นครั้งคราวหรื อตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซ้ือขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัต ว์ เนื้ อ สัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่ น ๆ ที่ มี ส ภาพ
เป็ นของสด
“อาหารประเภทเนื้ อ สัต ว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้ อ สัตว์ห รื อ เนื้ อ สัตว์ที่ มี
การชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุ งสาเร็ จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรื อปรุ งสาเร็ จพร้อ ม
ที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปั จจัยต่างๆ เพือ่ ให้อาหารสะอาด ปลอดภัย
จากเชื้ อ โรค และสารเคมี ที่เป็ นพิษซึ่ งเป็ นอันตรายต่อ สุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค เช่ น อาหาร ผูส้ ัม ผัสอาหาร
สถานที่ทา ประกอบ ปรุ ง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุ ขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร แผงจาหน่ าย
สิ นค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมู ล ฝอย บ่อ ดักไขมัน บ่อพัก น้ า เสี ย ที่เ ก็บ รวบรวม
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หรื อ ที่รองรับมู ลฝอย ห้อ งส้วม ที่ปัส สาวะ อ่ า งล้า งมื อ และบริ เ วณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอย
หยากไย่ ฝุ่ นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ตอ้ งไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัด
น้ าเสียของตลาด
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลท่ามะเขือ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลท่ามะเขือ
“เจ้า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จากรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 4 ให้น ายกเทศมนตรี ตาบลท่ ามะเขือ เป็ นผูร้ ัก ษาการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพือ่ ปฎิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี

หมวด 1
ลักษณะของตลาด
..................................................................................................
ข้อ 5 ตลาดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 2
ส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แ ก่ ต ลาดที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งอาคาร และมี ล ัก ษณะตามที่ ก าหนดไว้ใ น
หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2
ข้อ 6 ที่ ต้ งั ของตลาดต้อ งอยู่ห่ า งไม่ น้อ ยกว่า 100 เมตร จากแหล่ ง ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด มลพิษ ของเสี ย
โรงเลี้ ย งสัต ว์ แหล่ งโสโครก ที่ ก าจัด สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย อันอาจเป็ นอันตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามัย เว้น แต่
จะมีวธิ ีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 7 ผูด้ าเนินกิจการตลาดต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตามเทศบัญ ญัติ น้ ี รวมทั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญ ญัติส าธารณสุ ข
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
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หมวด 2
สุ ขลักษณะในการดาเนินกิจการตลาด
..................................................................................................
ส่ วนที่ 1
สุ ขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1
ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
สาหรั บผูข้ ายของ ที่ ข นถ่ ายสิ น ค้า ห้อ งส้ว ม ที่ ปัส สาวะ อ่ างล้า งมื อ ที่ เก็ บรวบรวมหรื อ ที่ รองรั บมู ล ฝอย และ
ที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 9 อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งส าหรั บ ผูข้ ายของต้อ งมี แ ละเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละสุ ข ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริ เวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า
4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มัน่ คง และแข็งแรง
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุ ทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสู งของหลังคาต้อ งมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
(6) เครื่ อ งกั้น หรื อ สิ่ ง กี ด ขวางท าด้ว ยวัส ดุ ถ าวร และแข็ง แรง สามารถป้ อ งกัน สัต ว์ เช่ น สุ นั ข
มิให้เข้าไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่นอ้ ยกว่า 200 ลักซ์
(9) แผงจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ มีความลาดเอียง และทาความสะอาด
ง่าย มี ความสู งจากพื้นไม่น้อ ยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไ ม่น้อ ยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมี ทางเข้าออกสะดวก
โดยมีที่นงั่ สาหรับผูข้ ายของแยกต่างหากจากแผง
(10) น้ าประปาหรื อ น้ าสะอาดแบบระบบท่ อ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ ล้ า งสิ น ค้า หรื อ ล้ า งมื อ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้ อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรื อทับกับท่อระบายน้ าเสี ยหรื อ
สิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มี ที่ล้างอาหารสดอย่างน้อ ย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมี ก๊อกน้ าไม่ น้อ ยกว่า 3 ก๊อ ก
กรณี ที่ มี แผงจ าหน่ า ยอาหารสดตั้ง แต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มี ที่ล้างอาหารสด 1 จุ ดต่ อจ านวนแผงจ าหน่ าย
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็ น 30 แผง
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(ข) มี ก๊อกน้ าประจาแผงจาหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อ สัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ ายอาหาร
ประเภทปรุ งสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้ าในปริ มาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณี ที่มีแผงจาหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงจาหน่ ายอาหารสดทุก 100 แผง
เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็ น 100 แผง
(11) ระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(12) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภยั ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บงั คับกับตลาดที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ใช้บงั คับ และมีขอ้ จากัดเรื่ องพื้นที่ซ่ ึ งไม่อาจจัดให้มี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริ เวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ 10 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยูใ่ นบริ เวณหนึ่ งบริ เวณใดโดยเฉพาะ มีพ้นื ที่เพียงพอสาหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ใช้บงั คับกับตลาดที่จ ัดตั้งขึ้ นก่ อนวันที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ใช้บงั คับ และมีขอ้ จากัดเรื่ องพื้นที่ซ่ ึ งไม่อาจจัดให้มี
ที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ 11 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูใ่ นที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรื อในกรณี ที่อยูใ่ นอาคารตลาดต้องแยกเป็ น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิ ดสู่บริ เวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ 12 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูน่ อกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิ ดและป้ องกันไม่ให้
สัตว์เข้าไปคุ ย้ เขี่ ย ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นโดยคาแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เห็ น ชอบว่าเหมาะสม
กับตลาดนั้น
ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่ วนที่ 2
สุ ขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 14 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผูข้ ายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
ที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
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ข้อ 15 สถานที่สาหรับผูข้ ายของต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
(2) บริ เวณสาหรับผูข้ ายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็ นสัดส่ วนโดยเฉพาะ โดยมีลกั ษณะเป็ น
พื้นเรี ยบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พื้นคอนกรี ต พื้นที่ปูดว้ ยคอนกรี ต
สาเร็จ หรื อพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(3) แผงจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย มีความสู ง
จากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็ นแบบพับเก็บได้
(4) น้ าประปาหรื อ น้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มี ที่ล ้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริ เวณแผงจาหน่ ายอาหารสด แผงจาหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ ายอาหารประเภท
ปรุ งสาเร็จ
(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มี ที่ลา้ ง โดยเป็ นรางแบบเปิ ด ทาด้วยวัสดุ ที่มี ผิวเรี ยบ มี ความลาดเอี ยง
ให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูล ฝอยก่ อนระบายน้ าออกสู่ ท่อ ระบายน้ าสาธารณะหรื อ แหล่งน้ า
สาธารณะ และไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นราคาญแก่ ป ระชาชนข้างเคี ย ง ในกรณี จ าเป็ นเจ้าพนักงานท้อ งถิ่ น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขอาจกาหนดให้จดั ให้มีบ่อดักไขมัน หรื อ บ่อพักน้ าเสี ย ก่อ นระบายน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรื อแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้
(6) กรณี ที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ มหรื อสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ต้องอยูใ่ นสภาพที่มนั่ คงแข็งแรง
ข้อ 16 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขลักษณะ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และตั้งอยูใ่ นที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีสว้ มเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรื อส้วมของหน่ วยงานราชการที่ได้รับอนุ ญาต
ให้ใช้อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร
ข้อ 17 ต้อ งจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรื อ ที่รองรับมู ล ฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมู ล ฝอย
ในแต่ละวัน และมีลกั ษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 18 เมื่ อผูร้ ับใบอนุ ญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ดาเนิ นกิจการต่อ เนื่ องกันเป็ นระยะเวลา
หนึ่ งแล้ว ถ้าเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ นเห็ น ว่า ตลาดประเภทที่ 2 นั้น มี ศกั ยภาพที่ จะพัฒ นาเป็ นตลาดประเภทที่ 1
ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผูร้ ับใบอนุ ญาตร่ วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุ งตลาดประเภทที่ 2
ให้เป็ นตลาดประเภทที่ 1 ตามเทศบัญญัติน้ ี ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
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ส่ วนที่ 3
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ 19 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็ นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพือ่ สะดวก
ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้ อนในอาหาร
ข้อ 20 การเปิ ดและปิ ดตลาดต้องเป็ นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 21 ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุ งรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) บ ารุ งรั กษาโครงสร้างต่ างๆ ของตลาด ให้อ ยู่ใ นสภาพที่ ใช้งานได้ดี ตลอดเวลา เช่ น ตัวอาคาร
พื้น ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ ายสิ นค้า ระบบบาบัดน้ า เสี ย หรื อ น้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุ ปกรณ์ ต่างๆ เช่ น สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2) จัด ให้ มี ก ารเก็ บ กวาดมู ล ฝอยบริ เ วณตลาด และดู แ ลความสะอาดของตะแกรงดัก มู ล ฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มี กลิ่นเหม็นเป็ นประจาทุกวัน และดู แลที่เก็บ
รวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ดู แลห้อ งส้วม ที่ปัสสาวะและอ่ างล้างมื อ ให้อ ยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิ ดให้ใ ช้
ตลอดเวลาที่เปิ ดตลาด
(4) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ ายอาหารสด และ
แผงจาหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละ และมี การล้างตลาดตามหลักการสุ ขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่ งครั้ง
ในกรณี ที่ มี การระบาดของโรคติดต่ อ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นโดยค าแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขอาจแจ้งให้มี
การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(5) จัด ให้มี การก าจัด สัตว์หรื อ แมลงที่ เป็ นพาหะน าโรคภายในบริ เวณตลาดอย่า งน้อ ยเดื อ นละ
หนึ่งครั้ง
(6) ดู แลแผงจาหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อ สัต ว์ชาแหละมิ ใ ห้ป ล่ อ ยน้ า หรื อ ของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พ้นื ตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรื อของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด
ข้อ 22 ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุ งรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริ เวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณี ที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสี ย และทางระบายน้ า มิ ให้มีกลิ่นเหม็นเป็ นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรื อที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
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(2) ดู แลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่ างล้างมื อ ให้อ ยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิ ดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิ ดตลาด
(3) จัด ให้มี ก ารล้า งท าความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุ ก วัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ า ยอาหารสด
และแผงจาหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละ ในกรณี ที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนิ น การล้า งตลาด
ตามหลักการสุ ขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่ นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบตั ิ
(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรื อของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละ
ลงสู่พ้นื ตลาด
ข้อ 23 เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อการระบาดของโรคติดต่อ
ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรื อตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทาการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผใู ้ ด
กระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรื อไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(2) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สตั ว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขงั สัตว์เพือ่ จาหน่าย
(3) ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาเนื้อหรื อซากสัตว์ที่ฆ่าและชาแหละโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ผา่ นการตรวจโรคสัตว์ การตรวจเนื้ อสัตว์
หลังฆ่าจากเจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ และไม่ได้ฆ่าและชาแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กรมปศุสตั ว์ เข้ามาจาหน่ายในตลาดโดยเด็ดขาด
(4) ฆ่าหรื อชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรื อสุ กร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรื อชาแหละ
สัตว์ปีกในกรณี ที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่น้ นั
(5) สะสมหรื อหมักหมมสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุ งรัง เป็ นเหตุราคาญ
เกิดมลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อเป็ นที่เพาะพันธุส์ ตั ว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค
(6) ถ่ายเทหรื อทิ้งมูล ฝอยหรื อสิ่ งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซ่ ึ งจัดไว้สาหรับรองรับมูล ฝอยหรื อ
สิ่งปฏิกูล
(7) ทาให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็ นเหตุให้เป็ นหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(8) ก่อหรื อจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็ นที่เดือดร้อนหรื อเกิดอันตรายแก่ผอู ้ ื่น
(9) ใช้ตลาดเป็ นที่พกั อาศัยหรื อเป็ นที่พกั ค้างคืน
(10) กระท าการอื่ น ใดที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด เหตุ ร าคาญ มลพิษ ที่ เ ป็ นอัน ตราย หรื อ การระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริ บ ความสัน่ สะเทือน หรื อมีกลิ่นเหม็น
ส่ วนที่ 4
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 24 ผูข้ ายของและผูช้ ่ ว ยขายของในตลาดต้อ งปฏิ บตั ิและให้ความร่ วมมื อ กับ ผูร้ ับใบอนุ ญาต
ให้จดั ตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่ องดังต่อไปนี้
เทศบาลตาบลท่ามะเขือ

|9
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(3) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การล้างตลาด
(6) การเข้ารับการฝึ กอบรมด้านสุ ขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่ น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 25 ผูข้ ายของและผูช้ ่ วยขายของในตลาดต้อ งปฏิบ ัติ เกี่ ย วกับ สิ นค้า และแผงจ าหน่ า ยสิ น ค้า
ดังต่อไปนี้
(1) ให้วางสิ นค้าบนแผงจาหน่ ายสิ นค้าหรื อขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสิ นค้าล้ าแผงจาหน่ าย
สิ นค้าหรื อ ขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสิ นค้าสู งจนอาจเกิ ดอันตรายหรื อ ส่ งผลกระทบต่อ ระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่ นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอนั ตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(3) ให้วางสิ นค้าประเภทอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และภาชนะอุ ปกรณ์ ในขอบเขตที่กาหนด โดยสู งจาก
พื้นตลาดไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ ายสิ นค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยอาหาร หรื อ อาหารที่ มี ก ารป้ อ งกัน การเน่ า เสี ย และปกปิ ดมิ ด ชิ ด ทั้ง นี้ ต้อ งมี ก ารรั ก ษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค
(5) ไม่ใช้แสงหรื อวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็ นจริ ง
(6) ห้ามต่อ เติม แผงจาหน่ ายสิ นค้า เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้อ งถิ่ นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 26 ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มี สุ ขภาพร่ างกายแข็ งแรง ไม่ เป็ นโรคติ ดต่ อ ไม่ เ ป็ นโรคที่ สั งคมรั ง เกี ยจ หรื อ ไม่ เป็ นพาหะ
นาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้ อนในระยะ
ติ ด ต่ อ หรื อ ในระยะที่ ป รากฏอาการเป็ นที่ รั ง เกี ย จแก่ สัง คม โรคผิว หนัง ที่ น่ า รั ง เกี ย จ ไวรั ส ตับ อัก เสบชนิ ด เอ
ไข้หวัดใหญ่รวมถึ งไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่ อ มาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่ นกาหนดโดยคาแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ในระหว่างขายสิ นค้าต้องแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้อย หรื อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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(3) ในระหว่างขายสิ นค้าประเภทอาหารต้อ งปฏิบ ัติตามหลักสุ ขอนามัยส่ วนบุ คคล เช่ น ไม่ ไ อ
หรื อจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรื อจับอาหาร
ไม่สูบบุหรี่ หรื อดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 27 ผู ้ข ายของและผู ้ช่ ว ยขายของในตลาดต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในการจ าหน่ า ย
ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสัต ว์ เนื้ อ สัตว์ และอาหารทะเล ต้อ งเก็ บ รั กษาในอุ ณ หภูมิ ไ ม่ เกิ น 5 องศา
เซลเซียส ในตูเ้ ย็นหรื อแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุ งสาเร็จต้องใช้เครื่ องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิ ด
อาหารเพือ่ ป้องกันการปนเปื้ อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิ ดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(4) ในกรณี ที่เป็ นแผงจ าหน่ ายอาหาร ซึ่ งมี ก ารทา ประกอบ และปรุ ง อาหาร ต้อ งจัดสถานที่ไ ว้
ให้เป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะเพือ่ การนั้นและต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่ องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและส้อม
ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง

หมวด 3
ใบอนุญาต
..................................................................................................
ข้อ 28 ห้ามมิให้ผใู ้ ดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรื อลดสถานที่หรื อบริ เวณที่ใช้เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย
ความในข้อ นี้ มิให้ใช้บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้อ งถิ่นหรื อองค์กรของรัฐที่ไ ด้
จัดตั้ง ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้า ที่ แต่ในการด าเนิ นกิ จ การตลาดจะต้อ งปฏิ บตั ิเ ช่ นเดี ยวกับผูร้ ั บใบอนุ ญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่ งข้อบัญญัติน้ ี และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจกาหนดเงื่อนไขเป็ นหนังสือให้ผจู ้ ดั ตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 29 ผูใ้ ดประสงค์จ ะจัด ตั้ง ตลาดจะต้อ งยื่น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ ก าหนดไว้ท ้า ย
เทศบัญญัติน้ ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(3) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล(กรณี ส่งไปกาจัดที่อื่น)
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(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณี ที่กฎหมายกาหนด)
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสีย (กรณี ที่กฎหมายกาหนด)
(6) ใบมอบอานาจ (กรณี ที่มีใบมอบอานาจ)
(3) หลักฐานอื่นที่จาเป็ น
ข้อ 30 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารทันที กรณี ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผูย้ นื่
คาขอให้แก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จดั ทาบันทึกความบกพร่ องและ
รายการเอกสารหรื อหลักฐานยืน่ เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นต้อ งออกใบอนุ ญาตหรื อ มี หนังสื อ แจ้งคาสั่งไม่อ นุ ญาตพร้อ มด้วยเหตุผลให้
ผูข้ ออนุ ญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาขอซึ่ งมี รายละเอี ยดถู กต้อ งหรื อ ครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัติน้ ี
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุ ญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุ ญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมี
หนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบก่ อนสิ้ นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็ จ ให้แจ้งเป็ น
หนังสื อให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบถึ งเหตุแห่ งความล่ าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็ จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร.
ทราบทุกครั้ง
ข้อ 31 ผูไ้ ด้รับการอนุ ญาตต้อ งมารับใบอนุ ญาตภายในสิ บ ห้า วัน นับ แต่วนั ที่ไ ด้รั บหนังสื อ แจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอนั ควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 32 บรรดาใบอนุ ญาตที่ อ อกให้ต ามเทศบัญ ญัติ น้ ี ให้มี อ ายุหนึ่ ง ปี นับแต่ วนั ที่อ อกใบอนุ ญ าต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ อ อายุใ บอนุ ญ าตจะต้อ งยื่น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ยื่น ค าขอพร้ อ มกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 33 ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญัติ น้ ี ต ้อ งแสดงใบอนุ ญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็ นได้ง่ า ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ข้อ 34 ในกรณี ที่ใบอนุ ญาตสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตยืน่
คาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ไ ด้ทราบถึงการสู ญหาย ถู กทาลาย หรื อชารุ ด ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ใบอนุ ญาตสู ญหาย ให้ผูย้ นื่ คาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง ความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใบอนุ ญาตถูกทาลาย หรื อ ชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ผูย้ ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 35 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบท
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรื อ เทศบัญ ญัติ น้ ี หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
ใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 36 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(1) ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ ป ฏิ บ ัติ ห รื อ ปฏิ บ ัติ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตามบทแห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อ เทศบั ญญัติน้ ี หรื อ เงื่อ นไขที่ระบุไ ว้ใน
ใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไ ด้รับใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติน้ ี และการไม่
ปฏิบตั ิหรื อ ปฏิบตั ิไ ม่ ถูกต้อ งนั้นก่ อ ให้เกิ ดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ สุ ขภาพของประชาชน หรื อมี ผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 37 คาสัง่ พักใช้ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
ทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณี ย ์
ตอบรับ หรื อให้ปิดคาสัง่ นั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผูร้ ับใบอนุ ญาต และ
ให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสัง่ แล้วตั้งแต่เวลาที่คาสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม
ม.61 พรบ.สธ.)
ข้อ 38 ผูถ้ ู กสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสาหรับการประกอบกิ จการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด 4
ค่ าธรรมเนียม และค่ าปรับ
..................................................................................................
ข้อ 39 ผู ้ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอัต ราที่ ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติน้ ีในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุ ญาตครั้งแรก หรื อก่อนใบอนุ ญาตสิ้ น
อายุสาหรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาต ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนิ นกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิม่ ขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาต
จะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดาเนิ นกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ 40 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตาบลท่ามะเขือ

หมวด 5
บทกาหนดโทษ
..................................................................................................
ข้อ 41 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ีตอ้ งระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ประกาศ ณ วันที่……………….......
(ลงชื่อ)
(………………………………….......)
นายกเทศมนตรี ………………...........
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(…………………………)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด…………………
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่ามะเขือ
การควบคุมตลาด พ.ศ. ….
................................................................................................................

ลาดับ
1

รายการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต
ตลาดประเภทที่ 1
ฉบับละ 3,000
ตลาดประเภทที่ 2
ฉบับละ 3,000
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