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----------------------------------------หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา วาดวยตลาดไวใชบังคับในเขตเทศบาลและเพื่อเปนการอนุมัติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตําบลหวยกระเจายังไมไดตราเทศบัญญัติ วาดวยตลาดไวใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงเห็นสมควรตรา เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 เพื่อประโยชนใน
การกํากับดูแลตลาดที่มีในทองถิ่นตอไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลหวยกระเจา วาดวยตลาด พ.ศ.2561
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยความเห็นจากสภาเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาและโดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลหวยกระเจา เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖1”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา เมื่อไดประกาศไว โดยเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นๆ ในสวนที่ตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น”หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ตลาด” หมายความว า สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จั ด ไว ใ ห ผู ค า ใช เ ป น ที่ ชุ มนุ ม เพื่ อ จํ าหน า ยสิ น ค า
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม
เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของตางๆ ที่วางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก สัตวน้ํา หรือ
อื่นๆที่ชําแหละแลวหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไมหรืออื่นที่เปนอาหารดิบ
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูป
อื่นๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอิ่ม กะป น้ําปลา ซอส เปนตน
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด ยํา ยาง ฯลฯ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“การลางตลาดตามหลักสุขาภิ บาล” หมายความวา การทําความสะอาดตั วอาคาร แผง
จําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย
ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งสรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาใชสอยได
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่น
แหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ขอ 6 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล.1 พรอมดวยแผนผังแบบ
กอสรางและรายการปลูกสรางในสถานที่จัดตั้งตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น
การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรื อบริเวณที่ใชตลาด ภายหลังจากที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดแลว ใหยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ตล.3 พรอมดวยแผนผังแบบกอสรางและ
รายการปลูกสรางที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 7 หากสถานที่จัดตั้งเปนอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตไดจัดตั้งสถานที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ
สําหรับตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขบังคับไวในเทศบัญญัติตามประเภทของตลาดแลว ก็ใหออกใบอนุญาต
ตามแบบ ตล.2
ขอ 8 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวา ผูขอรับใบอนุญาตไดจัดตั้งสถานที่ที่ตั้งตลาดและมี
เครื่องมืออุปกรณสําหรับตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขบังคับไวในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนี้ตามประเภท
ของตลาดแลว ก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ ตล.2
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวา ผูขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่
ใชเปนตลาด ไดจัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมีอุปกรณสําหรับตลาดถูกตองดวยสุข ลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไวในเทศ
บัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแลว ก็ใหออกหนังสืออนุญาตได
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราทายเทศบัญญัติเทศบาลนี้
ขอ 9 ในเทศบัญญัตินี้ ใหจัดตลาดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1)ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการประจําหรืออยาง
นอยสัปดาหละ หนึ่งครั้ง และลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ16และขอ 17
(2)ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนประจําหรือ
อย างน อยสั ป ดาห ละหนึ่ งครั้งและมี ลักษณะตามที่ กําหนดไว ใน ข อ 18 ข อ 19 ข อ 20 และข อ21 นี้ มีผ ลบั งคั บ ให
ปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(3)ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือครั้ง
คราว หรือตามวันที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 และขอ 26

ขอ 10 ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา หนึ่งรอย เมตรจากแหลงที่นารังเกียจ และหรือแหลงที่
กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว แหงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอยอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยเวนแตวิธี
ปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
ตลาดประเภทที่ 1
ขอ 11 ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูก
สรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สม และที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมขยะมูลฝอยและที่จอดรถ
ขอ 12 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ตองมี และเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ตัวอาคาร ตองทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(2) มีถนนรอบอาคารตลาด กวางไมนอยกวา สี่ เมตร และมีทางเขาออกตลาดอยางนอย หนึ่งทาง ที่
กวางไมนอยกวา สี่ เมตร สําหรับตลาดที่ มีอยูกอนหนาที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด
(3) หลังคา ตองสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(4) พื้น ตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และตองไมมีน้ําขังอยูได
(5) ฝาผนัง ตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย
(6) ประตู ตองสามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดและตองมีความกวางไมนอยกวา
สองเมตร
(7) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อ ตองกวางไมนอยกวาสองเมตร
(8) ตองมีการระบายอากาศในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเห็นอับ
(9)ในอาคารทั่วไปตองมีความเขมของแสงสวาง ไมนอยกวา หนึ่งรอย ลักซและที่แผงขายสินคา หรือ
เขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวาง ไมนอยกวา สองรอยลักซ ทั้งนี้ตองไมใชแสงหรือวัตถุอื่นที่ทําใหสี
ของสินคาเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ
(10)แผงขายสินคา ตองเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบทําความสะอาดงาย มีความลาดเอียง
มีพื้นที่แผงไมนอยกวา สอง ตารางเมตร สูงจากพื้นที่ไมนอยกวา หกสิบเซนติเมตร และตองมีทางเขาแผงของผูขายของ
กวางไมนอยกวา เจ็ดสิบ เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม แยกตางหากจากแผงและ
สะดวกตอการเขาออก
(11) ใชในตลาด ตองเปนน้ําประปา และจัดใหเพียงพอสําหรับลางสิ นคา หรือลางมือ โดยระบบทอ
สําหรับแผงขายอาหารสด ตองมีไมนอยกวา หนึ่งกอกน้ํา ตอ สองแผงและการวางทอใหมีลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิด
ปนเปอนจากน้ําโสโครกไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีเก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ และสะดวกตอ
การใช

(12)ทางระบาย น้ําตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ภายในตลาดตองเปนทางระบายน้ําแบบปด สวนทาง
ระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยู มีตะแกรงปด-เปด ทําความสะอาดงาย และมีความลาดเอียงระบายน้ําได
สะดวก
(13)ให มีบ อดั กมู ล ฝอย บ อดั กไขมั น และบ อบํ า บั ด น้ํ า เสี ย โดยน้ํ าทิ้ งต องได มาตรฐานน้ํ า ทิ้ งตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ขอ 13 ที่ขนถายสินคา ตองจัดใหมีบริเวณใดเฉพาะ และพื้นที่เพียงพอสําหรับขนถายสินคาในแตละวัน และ
สะดวกตอการรักษาความสะอาด
ขอ 14 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1)ตองมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ ปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกัน
สัตว แมลงพาหนะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน
(2)สรางดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย หองสวมมีเนื้อที่ภายในไมนอยกวา
หนึ่ง ตารางเมตร ตอ หนึ่งที่ และมีความกวางไมนอยกวา หนึ่ง เมตร
(3)ระยะดิ่งระหวางพื้นที่ถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับ
คาน หรือเพดาน ตองไมนอยกวา สอง เมตร และตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ สิบ ของพื้นที่หองหรือมีพัด
ลมระบายอากาศ
(4) มีแสงสวางไมนอยกวา หนึ่งรอย ลักซ
(5) พื้นที่ความลาดเอียงไมนอยกวา 1: 100 และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูในตําแหนง
ต่ําสุดของพื้นหอง
(6) ตองจัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอทุกหองรวมทั้งจัด
ใหมีการจัดทําความสะอาดทุกวัน
(7) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหาน ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ยี่สิบ เซนติเมตร
(8) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา สิบ
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอย 1: 10
(9) มีทอระบายอากาศขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา สอง เซนติเมตรครึ่ง สูง
เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(10) ตั้งอยูในที่เหมาะสม นอกตัวอาคารตลาด มีผนังกั้นเพื่อมิใหประตูเปดสูตลาด
โดยตรง และประตูเปนชนิดเปดออก
ขอ 15 จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะ ตองจัดใหมี ดังนี้
(1) สวมตองมีไมนอยกวา หก ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน สี่สิบ แผง โดยแยกเปน
สวมชาย สอง ที่ สวมหญิง สี่ ที่ และใหเพิ่มทั้งสวมชายและสวมหญิงอีก หนึ่งที่ และสองที่ตามลําดับตอจํานวนแผงที่
เพิ่มขึ้นทุก ยี่สิบหา แผง
(2) ที่ปสสาวะชาย ตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชาย และอยูในบริเวณเดียวกัน
(3) อางลางมือ ตองจัดใหมีไมนอยกวา หนึ่งที่ ตอสวม สองที่ และที่ถายปสสาวะสองที่

ขอ 16 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ ก็ได มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปด
สามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาด และอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ 17 ที่จอดรถตองจัดใหมีที่จอดตามความเหมาะสมที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ 18 ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงไว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและติดตั้งในบริเวณที่
เห็นไดงาย
ตลาดประเภทที่ 2
ขอ 19 ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยจัดใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวมและที่ถาย
ปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย
ขอ 20 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) พื้นที่ตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และตองไมมี
น้ําขังอยูได
(2) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
(3) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา หกสิบ
เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บ หรือสะสมสินคาและของอื่นๆ และตองมีทางเขาแผง
สําหรับผูขายของไมนอยกวา เจ็บสิบ เซนติเมตร
(4) การจัดแผง ตองมีทางเดินสําหรับผูซื้อกวางไมนอยกวา สอง เมตร
(5) น้ําใชในตลาด ตองเปนน้ําประปา หรือน้ําที่สะอาด และจัดใหมีเพียงพอ
(6) ตองมีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ
มีความลาดเอียง และมีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน กอนระบายน้ําออกจากตลาด
ขอ 21 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ เชนเดียวกับ
ขอ 14(1)-(9) และขอ 15 (1)-(3) และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา
ขอ 22 ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับ
ตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปด สามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้ งอยู
นอกบริเวณแผงขายของ และอยูในพื้นที่รถเขาออกไดสะดวก
ตลาดประเภทที่ 3
ขอ 23 การจัดวางสินคาในตลาด ตองจัดวางผังการจําหนายใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน แยก
เปนอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาที่ไมใชอาหารเพื่อสะดวกในการดูแลความ
สะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร

ในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ จะตองมีการกั้นไมใหไหลจาก
แผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทอหรือทางสําหรับการระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้น
ตลาด
ขอ 24 หามวางสิง่ ของกีดขวางทางเดินทางเดินในตลาด ตามทางเขาสูตลาด ทางเดินและถนนรอบ
ตลาด
ขอ 25 ใหเปดตลาดและปดตลาด ตามเวลาที่เทศบาลตําบลประกาศกําหนด
ขอ 26 สวม กอกน้ําใช และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไว ตองเปดใหมีการใชตลอดเวลาขณะประกอบ
กิจการ
การบํารุงรักษาตลาด
ขอ 27 ผูไดรับอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยภายในตลาด ใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ตองบํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตางๆ เชน
สายไฟ หลอดไฟ พัดลมทอประปา ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
(2) ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง ใหมีการกวาดมูลฝอย
บริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ตองจัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และล างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ หนึ่ง ครั้ง
(4) ตองจัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวมอยางเพียงพอ และดูแล
บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย ใหใชการไดดีตลอดเวลา
ขอ 28 ผูรั บใบอนุญาตจัด ตั้งตลาดประเภทที่ 2 ตองจัด ให มีการเก็ บกวาดมูล ฝอย ดู แล ความ
สะอาดหองน้ํา หองสวม บอดักมูลฝอย และบอดักไขมัน ใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอย ไดถูกสุขลักษณะอยู
เสมอและจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกวันที่เปดทําการ
ขอ 29 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตองไมทําการและดูแลมิใหผู ใดกระทําการอันอาจจะทําใหเกิด
เหตุรําคาญ หรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(1) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวที่ขังสัตวเพื่อขาย
(2) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรังหรือ
เปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค
(3) ถายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(4) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ

(5) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งเปนที่เดือดรอนแกผูอื่น หรือนาจะเกิดอันตราย
(6) ใชตลาดเปนที่อาศัยหลับนอน
(7) กระทําการอื่นใดที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ 30 ผูขายของ และผูชวยขายของในตลาด ตองใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ใหการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก การ
จัดระเบียบ กฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง เชน การฝกอบรมของผูขายของ ผูชวยขายของ
ขอ 31 ผูขายของ และผูชวยขายของในตลาด ตองวางสินคาบนแผง หรือในขอบเขตที่วางขายของ
ที่จัดไวให หามวางล้ําแผงหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายของออกมาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และ
หามวางแผงสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา หนึ่งรอยหาสิบ เซนติเมตร
การวางและเก็บสะสมประเภทสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารตอง
สูงจากพืน้ ไมนอยกวา หกสิบ เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปนกับสินคาประเภทอาหาร
ขอ 32 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา
โ ร ค ติ ด ต อ อั น ไ ด แ ก วั ณ โ ร ค อ หิ ว า ต ก โ ร ค ไ ข ไ ท ฟ อ ย ด โ ร ค บิ ด
ไขอีสุกอีไส ไขหัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังนารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
(2) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดการเนาเสียงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามที่
เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(3) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครื่องมืออุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการ
ปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ
(4) ในกรณีที่มีการทํา ประกอบ ปรุง ตองจัดไวใหเปนสัดสวน และปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่ องมื อเครื่ องใช และภาชนะอุ ป กรณต องสะอาดและปลอดภั ย มี การล างและเก็ บ ที่
ถูกตอง ทั้งกอนและหลังการใชงาน
ขอ 33 ถาปรากฏวาผูขายของหรือผูเชาขายของคนใด เปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือเปนพาหะนําโรคติดตอ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหขายของตอไป จะเปนอันตรายแก
สุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูขายของ หรือผูชวยขายของผูนั้นหยุดการปฏิบัติงานไวทันที
จนกวาจะปราศจากเหตุที่เปนอยูนั้น
ขอ 34 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม ตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ภายใน
กํ า หนด สิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หากมิ ไ ด ม ารั บ ใบอนุ ญ าตและชํ า ระ

คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์แตยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
ขอ 35 เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น ตาม
แบบ ตล.1 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจา
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพิ่มอีก
รอยละ ยี่สิบ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ 36 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหมีอายุ หนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลเทานั้น
ขอ 37 ผูรับใบอนุญาตผูใด ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป
ใหยื่นคําขอแกไขรายการในใบอนุญาต หรือใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ตล.3
ขอ 38 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ
ขอ 39 หากปรากฏวา ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่น
คําขอใบแทนใบอนุญาต ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ ตล.3 ภายใน สิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ 40 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงือ่ นไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ตล.2 โดยประทับตราสีแดง คําวา
“ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนคําพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น ในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(2) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(3) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงบันทึก เลมที่ เลขที่ ป ของใบแทน
ขอ 41 ใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกอน หรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการปรับปรุง
หรือแกไขตลาดใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ ภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกิน สามป สําหรับ
ตลาดประเภทที่ 1 และไมเกิน สองป สําหรับตลาดประเภทที่ 2
ขอ 42 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สําหรับตลาดประเภทใด ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม เทศบัญญัติ
นี้ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่ง ไมเกิน สิบหา วัน
กรณี ที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลว 2 ครั้ง และมีเหตุที่จะตองสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได

ขอ 43 ผู ใ ดฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ในข อ 5 มี ค วามผิ ด ตามมาตรา 71 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 44 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ในขอ 33 ขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 ขอ 37 มีความผิดตามมาตรา 78
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 45 ผู ใ ดฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ในข อ 38 หรื อ ข อ 39 มี ค วามผิ ด ตามมาตรา 83 แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 46 ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินการระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ 42 วรรคหนึ่ง มีความผิด
ตามมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 47 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ขอหนึ่งขอใด มีความผิดตามมาตรา 73 แหง พระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เวนแตฝาฝนความในขอ 43 ขอ 44 ขอ 45 และขอ 46 แหงเทศบัญญัตินี้
ขอ 48 บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ 49 ให น ายกเทศมนตรี ตําบลหนองบั ว บาน รั กษาการให เ ป น ไปตามเทศบั ญญั ติ นี้ และให มี
อํานาจออกระเบียบ เทศบัญญัติ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายสิริพงศ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

อนุมัติ

วาที่รอยตรี
(ศุภมงคล บูชาถายเทศ)
นายอําเภอหวยกระเจา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อัตราคาธรรมเนียม
การจัดตั้งตลาด
ทายขอบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561

ลําดับที่

รายการ

1.
1.1
1.2
1.3

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ตลาดประเภทที่ 1
ตลาดประเภทที่ 2
ตลาดประเภทที่ 3

คาธรรมเนียม
(บาท
2,000
1,500
1,000

................../..................
(
)

ตล. ๑
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เขียนที่..........................................................
วันที.่ ..........เดือน...........................พ.ศ. ..............

๑. ขาพเจา..................................................................อายุ...........ป สัญชาติ.............
โดย....................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม......................................................................................................................................
ที่อยูเลขที.่ .....................หมูท.ี่ ............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................ผูขออนุญาต
๒.พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ.)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
จําเปน
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑).........................................................
๒)........................................................
ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขออนุญาต
(....................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที.่ ............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)...........................................................................
๒)..........................................................................
๓)..........................................................................

(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง..........................................................
______________________________________________________________________________
สวนของผูรับใบขออนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที.่ ............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)...........................................................................
๒)..........................................................................
๓)..........................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน............วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)

ตล.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.....................การจัดตั้งตลาด ประเภทที่ .....................
เลมที.่ ...............................เลขที.่ .............../........................
(๑)
เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..................................................................
สัญชาติ.....................อยูบานเลขที่....................หมูที่.................ตําบล......................อําเภอ..................จังหวัด
...................... หมายเลขโทรศัพท...................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................ประเภท ............................................ตั้งอยูเลขที.่ ........หมูที่
........ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด.................................. หมายเลขโทรศัพท...............................
เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท(.......................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที.่ ...............เลขที.่ .......................ลงวันที.่ ...................................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการ
ขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑)......................................................................................

๔.๒).....................................................................................
(๕)
(๖)

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที.่ .......เดือน......................พ.ศ..............
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน......................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)

(..........................................)
ตําแหนง.............................................
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีตอดานหลัง)

(ดานหลัง)
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

ตล. ๓
แบบคําขอดําเนินการอื่น
ประกอบกิจการ...............................................................................
................../..................
(
)

เขียนที่..........................................................
วันที.่ ..........เดือน...........................พ.ศ. ..............

๑. ขาพเจา..................................................................อายุ...........ป สัญชาติ.............
โดย....................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม......................................................................................................................................
ที่อยูเลขที.่ .....................หมูท.ี่ ............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................ผูขออนุญาต
๒. มีความประสงค................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย (ถามี)
๓.๑.......................................................................................... ..........................
๓.๒...................................................................................................................
๓.๓...................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).........................................................ผูขออนุญาต
(.......................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอดําเนินการอื่น
เลขที.่ .........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที.่ .............เดือน.....................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)...........................................................................
๒)..........................................................................
๓)..........................................................................

(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง..........................................................
____________________________________________________________________________
สวนของผูรับใบขออนุญาต
ใบรับคําขอดําเนินการอื่น
เลขที.่ ............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)...........................................................................
๒)..........................................................................
๓)..........................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน............วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ประกาศ ณ วันที่
( นายสิริพงศ สืบเนียม )
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

