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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ...............

เทศบาลตาบลดอนเขือง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ….....….
******************************
หลักการ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลดอนเขื อ ง ว่ า ด้ ว ย ตลาด ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลดอนเขือง ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๔๙ บังคับใช้มาเป็น
ระยะเวลานาน และมี ห ลั ก เกณฑ์ใ นการควบคุ มกากับดู แลตลาดและการขายของที่ ไม่เ หมาะสมกับ การ
ดาเนินการในปัจจุบัน ซึ่งที่การดาเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการ
ดาเนินกิจการตลาด สุขลักษณะสาหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง ตลาด พ.ศ.................
........................................................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2549
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.25๖๒ ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56
มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา
26
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลดอน
เขือง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลดอนเขืองและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง ตลาด พ.ศ.................”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลดอนเขือง ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สานักงานเทศบาลตาบลดอนเขืองแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2549
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“ผู้ค้า” หมายความว่า ผู้จาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็น
ของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
ในบริเวณตลาดหรือบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจา
หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็น
ของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการ
ชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆเพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร
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ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนา
โรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร แผงจาหน่าย
สินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
หยากไย่ ฝุุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บาบัดน้าเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด 1
ลักษณะของตลาด
.......................................
ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2
ข้อ 7 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครกที่
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ไม่น้อยกว่า 100 เมตร เว้นแต่จะมีวิธีการ
ปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 9 อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
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(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้
เข้าไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
(9) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวกโดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(10) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้าเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก
กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก
100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง
(11) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้งและทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(12) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่
อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ 10 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสาหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัด
ให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ 11 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยก
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ 12 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและปูองกัน
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ไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 14 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 15 สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วย
คอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(3) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(5) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง
ให้สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้า
สาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้าเสีย ก่อนระบายน้าออก
สู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่วมหรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่งคงแข็งแรง
ข้อ 16 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ
เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร
ข้อ 17 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 18 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2
ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
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หมวด 2
การดาเนินกิจการตลาด
.......................................
ข้อ 19 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ 20 การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาโครงสร้างต่างๆของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร
พื้น ฝูา เพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(4) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(5) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(6) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผงลง
สู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อ
ดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดตลาด
(3) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตาม
หลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(4)
จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
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ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการปูองกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทาการและต้องควบดูแลมิให้ผู้ใด
กระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(2) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(3) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุราคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล
(6) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(9) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด 3
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
.......................................
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสินค้าล้าแผงจาหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่กาหนดและห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศและแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
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(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูงจาก
พื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหารหรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะนา
โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่
สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาดและปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียสในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อนและรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทาประกอบและปรุงอาหารต้องจัดสถานที่ไว้ให้
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
ส้อม ตะเกียบและแก้วน้าต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๔
ใบอนุญาต
.......................................
ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้องยื่นคา
ร้องขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง
ในสถานที่ที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตลอดจนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามเทศบัญญัตินี้

9

การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะทาได้ต่อเมื่อยื่นคาร้องและได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องมีที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะตามประเภทของตลาดที่ขอจัดตั้งและให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง
(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง
(3) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งตลาด
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(5) หนังสือมอบอานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดตั้งตลาด จะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในวันที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่รับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาตก็
ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคา
ขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามกาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่มีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลดอนเขืองเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
ในกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
รับชาระค่าธรรมเนียมออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินดังกล่าว
เป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตขาดการต่ออายุใบอนุญาต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ หากมีความประสงค์ที่จะประกอบ
กิจการต่อไป จะต้องยื่นคาขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเสมือนเป็นผู้ประกอบ
กิจการรายใหม่
ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ลงในกรณีการต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๔ บรรดาค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลดอนเขือง
ข้อ ๓๕ ผู้ใดได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงความสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบาลบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศ
บัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน
ข้อ 38 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 39 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
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ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 5
บทกาหนดโทษ
.......................................
ข้อ 41 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษที่กาหนด ไว้ในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขืองรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. .......................

ลงชื่อ

กอง เริ่มรักษ์
(นายกอง เริ่มรักษ์)
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง

เห็นชอบ
ลงชื่อ
(.............................................)
นายอาเภอสว่างแดนดิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...................
ลาดับที่

ประเภทกิจการ

1

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจานวนแผง
ค้าในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผง
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจานวนแผง
ค้าในตลาดเกินหนึ่งร้อยแผง

2

ค่าธรรมเนียม/ปี
ฉบับละ (บาท)
4,000
5,000

หมายเหตุ

