เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2551
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ วาดวย เรือ่ ง ตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาล
เมืองสนั่นรักษ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษและไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานี จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2551”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ แลว 7 วัน
ขอ 3 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2548
ขอ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนาย
สินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของ
เสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมกต็ าม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัด
ไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชมุ นุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
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(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดืม่ อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณี
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ
ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทสัตวที่มีการชําแหละ ณ
แผงจําหนายอาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ เชน ปลา กุง ไก สัตวอื่นๆ เปนตน
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือ
ในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
“อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดืม่ ชนิดตางๆ ทีม่ ิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
“แผงจําหนายอาหาร” หมายความวา แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหาร
จนสําเร็จที่ผูบริโภคสามารถซื้อบริโภคได โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย
“การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร
แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบตัวอาคารตลาด
ใหสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกลู มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค
และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมผี ลกระทบตอระบบบําบัดน้าํ เสียของตลาด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสญ
ั จรได
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง ให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“พนักงานเจาหนาที”่
หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
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ขอ 6 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวน แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด ภายหลังจากที่เจา
พนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจดั ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นดวย
ความในขอนี้มิใหใชบงั คับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกร
ของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย และให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือ ใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะ
รายก็ได
หมวด 2
ลักษณะของตลาด
ขอ 7 ตลาด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1)
ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่
กําหนดไวในสวนที่ 1
(2)
ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดทีไ่ มมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะ
ตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2
ขอ 8 ที่ตั้งของตลาดตองอยูหา งไมนอยกวา 100 เมตร จากแหลงที่กอใหเกิด มลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต จะมีวิธีการ
ปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว

สวนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
ขอ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่
และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ อางลาง
มือ ที่รวบรวมมูลฝอย และทีจ่ อดรถตามที่กาํ หนดในสวนนี้
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ขอ 10 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และ
สุขลักษณะดังตอไปนี้
(1)
มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ
ตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตรอยางนอยหนึ่งทาง
(2)
ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(3)
หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคา
ตองมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(4)
พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง
(5)
ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย
(6)
ประตูมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร และสามารถปองกันสัตวตางๆเขา
ไปพลุกพลานในตลาด
(7)
ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(8)
มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(9)
ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 100 ลักซ เวนแตทแี่ ผง
ขายสินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอ ยกวา 200 ลักซ ทั้งนี้ ตองไมใชแสง
หรือวัสดุอื่นทีท่ ําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(10)
แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทําความสะอาดงาย มีพนื้ ที่แผงไมนอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมี
ทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร มีทนี่ ั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยาง
เหมาะสม แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก มีหมายเลขแผง ชื่อ – ที่อยู ผูขายของ ติดตั้ง
ประจําแผงและมองเห็นชัดเจน
(11)
จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือโดยระบบ
ทอ สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้าํ ไมนอยกวา 1 กอกน้ําตอ 2 แผง และมีการวางทอ ในลักษณะที่
ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ํา
ใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช
(12)
มีทางระบายน้าํ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปน
แบบเปด สวนทางระบายน้าํ รอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดที่สามารถเปดทําความสะอาด
ไดงาย มีความลาดเอียงระบายน้าํ ไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ํา
ทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนัน้
(13)
มีชนิดและจํานวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร สามารถใชการได ติดตั้งไวในบริเวณที่มองเห็นไดงาย
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ความในวรรคแรก มิใหใช บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช
บังคับ แตใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ 11 ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่
เพียงพอสําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ขอ 12 สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1)
ตั้งอยูในทีเ่ หมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
(2)
มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก
ซึ่งจะตอง
ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน
(3)
หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนือ้ ที่
ภายในไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตรตอหนึง่ ที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูเปน
ชนิดเปดออกและมีผนังกัน้ เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง
(4)
ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับ
คาน หรือเพดาน ตองไมนอ ยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอง
หรือมีพัดลมระบายอากาศ
(5)
พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 และมีจุดระบายน้ําทิง้
อยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพืน้ ไมนอยกวา 0.20 เมตร
(6)
(7)
มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกักซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา 10 เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:10
(8)
มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(9)
ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 100 ลักซ
(10)
จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวม
ทุกหอง รวมทัง้ จัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน
(11)
บริเวณหองสวม มีที่รองรับมูลฝอย ทําดวยวัสดุแข็งแรง ไมรั่วซึมและมีฝา
ปด
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ขอ 13 จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะ ตองจัดใหมี ดังนี้
(1)
สวมตองมีไมนอยกวา 6 ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน 40 แผง โดยแยกเปน
สวมชาย 2 ที่ สวมหญิง 4 ที่ และใหเพิ่มทัง้ สวมชายและสวมหญิงอีก 1 ที่ และ 2 ที่ ตามลําดับตอจํานวนแผง
ที่เพิ่มขึ้นทุก 25 แผง
(2)
ที่ปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ
เดียวกัน
(3)
อางลางมือตองจัดใหมีไมนอ ยกวา 1 ทีต่ อสวม 2 ที่ และที่ถายปสสาวะ 2
ที่
ขอ 14 ที่รวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวรหรือเปนที่พักมูลฝอย ที่เจา
พนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน
มีการปกปด สามารถปองกันสัตวเขาไปคุย เขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูใ นพื้นที่ที่รถเขาออกได
สะดวก
ขอ 15 ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด และมี
การอํานวยความสะดวกดานระบบการจราจร

สวนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ขอ 16 ตลาดประเภทที่ 2 ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมบี ริเวณทีจ่ ัดไวสําหรับ
ผูขายของ สวมและที่ถายปสสาวะ อางลางมือ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ 17 บริเวณที่จดั ไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1)
พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
(2)
จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
(3)
แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอ ยกวา 60 เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคาและของ
อื่นๆ และมีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร
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(4)
ทางเดินสําหรับผู ซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(5)
จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําทีส่ ะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
(6)
มีทางระบายน้าํ รอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาด
เอียง ระบายน้าํ ไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้
(ก) ในทองที่ท่ใี ชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองจัดให
มีระบบบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(ข) ในทองที่ที่ยังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหมี
บอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูท อสาธารณะ ทั้งนี้ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะ และไม
กอใหเกิดเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง
ขอ 18 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่กําหนด
ในขอ 11(2)-(10) และมีจํานวนตามทีก่ ําหนดในขอ 13 และตั้งอยูในที่เหมาะสม นอกบริเวณแผงขายสินคา
ขอ 19 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกัน
สัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา และอยูในพื้นที่ทรี่ ถเขาออกไดสะดวก
หมวด 3
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ 20 การจัดวางสินคาในตลาด ตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภท ใหเปน
หมวดหมูไมปะปนกัน แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภท
สินคาที่ไมใชอาหาร เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเถอะ ตองมีการกั้นไมให
น้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลว
นั้น ลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด
ขอ 21 หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาตลาด ทางเดินและ
ถนนรอบตลาด
ขอ 22 การเปดและปดตลาด ตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ 23 ตลาดประเภทที่ 1 ตองจัดใหมตี ูแสดงความคิดเห็นจากประชาชน
ขอ 28 หองสวม ที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไว ตองเปดใหมี
การใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ
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หมวด 4
การบํารุงรักษาตลาด
ขอ 25 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบรอยภายในตลาด ใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1)
บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
ตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พืน้ ฝาเพดาน แพงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา
อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ กอกน้าํ ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2)
จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด
และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรง ดักมูลฝอย บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้งทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุก
วัน และดูแลทีเ่ ก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(3)
ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาดใชการได
ดี และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(4)
จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลอดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแพง
ขายอาหารสด และแพงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีทกี่ ารระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหทีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(5)
จัดใหมีการกําจัดสัตว หรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาด
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(6)
ดูแลและจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของ
เหลวไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ 26 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ตองรับผิดชอบดูแลเกีย่ วกับการ
บํารุงรักษาตลาด และการรักษาความสะอาด และ ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ตอไปนี้
(1)
จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรงดักมูลฝอย รวมกรณีที่มีบอดักไขมัน บอบําบัดน้ําเสีย ทางระบายน้ํา มิใหมีกลิน่ เหม็นเปนประจําทุก
วัน และดูแลทีเ่ ก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(2)
ดูแลหองสวมที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูใ นสภาพที่สะอาดใชการได
ดี และปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(3)
จัดใหมีการลางทําความสะอาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแพงจําหนาย
อาหารสด และแพงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอให
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ดําเนินการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ
(4)
จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแพงจําหนาย อาหาร
ประเภทเนื้อสัตวชําแหละลงสูพื้นตลาด
ขอ 27 เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจดั ตั้งตลาด ประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ตองไมกระทําการแลและ
ตองควบคุมดูแลไมใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(1) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหริมาปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(2) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาดเวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพือ่
จําหนาย
(3) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือ สุกร ในตลาด
รวมทั้งฆาหือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ตดิ ตอมาจากสัตวในเขตทองที่
นั้น
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปน
เหตุรําคาญเกิด มลพาที่เปนอันตรายหรือเปนที่เพาะพันธุห รือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(5) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(6) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(7) กอหรือจุดไฟใชในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(8) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน
(9) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือกี่ระบาด
ของโรคติดตอ เชนเสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ขอ 28 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตองไมทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการ
อันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(1)
นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสตั วที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อ
จําหนาย
(2)
สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานทีส่ กปรก รกรุงรัง
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค

(3)

มีการปองกัน
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ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค อยางนอยปละ 2

ครั้ง
(4)
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(5)
อันตรายตอสุขภาพ
(6)
ผูอื่น
(7)
(8)

ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับ
ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนทีเ่ ดือดรอน หรือเกิดอันตรายแก
ใชตลาดเปนทีพ่ ักอาศัยหลับนอน
กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น

หมวด 5
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ 29 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมูสินคา
(3) การดูแลความสะอาดแพงจําหนายสินคา
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การลางตลาด
(6) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 30 ผูข ายของและผูช วยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแพงจําหนาย
สินคา ดังตอไปนี้
(1) ใหวางสินคาบนแพงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคา
ล้ําแพงจําหนายหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบ
การระบายอากาศ และแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
(2)
หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
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(3)
ใหวางสินคา
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะและอุปกรณ
ในขอบเขตที่กาํ หนดโดยสูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖0 เซนติเมตร
(4)
หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวในแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด
ทั้งนี้ ตองมรีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(5)
ไมใชแสงหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพ
ที่เปนจริง
(6)
หามตอเติมแพงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 31

ผูขายของและผูช วยขายของในตลาด ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล

ดังตอไปนี้
(1)
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม
เปนพาหะนําโรคติดตอ เชน วัณโรค อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม โรคเรื้อนใน
ระยะติดตอ หรือในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นา รังเกียจ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่พนักงานจาหนาที่ทองถิ่นกําหนด
(2)
ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
และตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(3)
ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวน
บุคคล เชน ไมไอหรือจามอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาด
ก อ นหยิบ หรื อ จั บ อาหาร ไม สูบ บุ ห รี่ ห รื อ ดื่ ม สุร าทั้ งนี้ ได รั บ การตรวจสุ ข ภาพตามที่ เ จ า พนั ก งาน
สาธารณสุขกําหนดแนะนําของเจาพนักงานงานสาธารณสุข
ขอ 32 ผูขายของและผูชว ยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใช
กรรมวิธี การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาด
ของภาชนะ น้าํ ใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้
(1)
ลักษณะและประเภทของสินคาที่ขาย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปน
สินคาที่ไมผิดกฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย
(2)
อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย
ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(3)
การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณปกปดอาหาร
เพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
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(4)
ในกรณีที่มีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวใหเปน
สัดสวน และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณทใี่ ช ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางและ
การเก็บที่ถูกตองทั้งกอนและหลังการใชงาน
ขอ 33 ถาปรากฏวาผูขายของหรือผูชวยขายของคนใด เปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือเปนพาหะนําโรคติดตอ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหขายของตอไป จะเปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งให ผูขายของหรือผูชวยขายของผูนั้น
หยุดการปฏิบัติงานไวทนั ที จนกวาจะปราศจากเหตุที่เปนอยูนนั้
ขอ 34 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด จะตองยืน่ คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดไวทา ยเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับ
ใบอนุญาต
(2) สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
(4) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
(5) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
ขอ 35 ผูขอรับใบอนุญาต จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ วาดวยเรื่องตลาด พ.ศ.2551
(2) ผูรับอนุญาตจัดตั้งตลาด ตองแจงใหผเู ขาขายของในตลาดทราบหนาที่ขอปฏิบัติ
ที่ไดกําหนดไวตาม หมวด 5 ขอ 29 ขอ 30 ขอ 31 ขอ32 ขอ33 รวมทั้งควบคุมดูแลผูเขาขายของหรือผูชวย
ขายของในตลาด ใหปฏิบัติใหถูกตองตามเทศบัญญัติ นี้และจักทําทะเบียนรายชื้อผูเขาขายของหรือผูชวยขาย
ของในตลาดใหเปนปจจุบันพรอมที่จะใหเจาหนาที่ตรวจสอบตลอดเวลา
ขอ 36 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไม
สมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตนิ ี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม
ความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณใน
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวนั ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในเทศบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอกี ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหา
วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผขู ออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 37 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ให
ถือวาสละสิทธิ์
ขอ 38 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสนั่นรักษเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยนื่ คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 35 และขอ 36 โดยอนุโลม
ขอ 39 ใหใชแบบฟอรมตางๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
(1) แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล 1
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ใหใชแบบ ตล 2
(3) หนังสือแจงผลการอนุญาต ใหใชแบบ ตล 3
(4) หนังสือแจงเหตุผลที่จะไมอนุญาต ใหใชแบบ ตล 4
(5) หนังสือแจงคําสั่งการไมอนุญาต ใหใชแบบ ตล 5
(6) คําขอตอ ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด ใหใชแบบ ตล 6
(7) คําขออนุญาตการตางๆ ใหใชแบบ ตล 7
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ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตอง เสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่
กําหนดไวทา ยเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนัน้ ถามิได
เสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชาํ ระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยีส่ ิบของจํานวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น กอนถึงกําหนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูนั้น หยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ 41 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ
ขอ 42 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 43 ใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการ
ปรับปรุง หรือแกไขตลาดใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้
ตองไมเกิน 3 ป สําหรับตลาดประเภทที่ 1 และไมเกิน 2 ป สําหรับตลาดประเภทที่ 2
ขอ 44 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยืน่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไข ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาทีแ่ หงทองที่ ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สาํ คัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
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ขอ 45 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น ดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ตล 2 โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบ
แทน” กํากับไวดว ย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิน่ หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น ในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(2) ใหใชใบแทนใบอนุญาตได เทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(3) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุด ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ป ของใบแทน
ขอ 46 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไวเกีย่ วกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 47 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(1)

ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป

และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุด วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต ในเรื่องที่กาํ หนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ ดรับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนัน้ กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 48 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรบั ใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสง
คําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
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ขอ 49 ผูถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนบั แตวนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 50 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อใหปฏิบัตหิ นาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจ
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 51 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 52 ใหนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที…
่ ……………..............พ.ศ. 2551

(ลงชื่อ)
( นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ )
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ตอทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2551
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
1. ตลาดประเภทที่ 1

ฉบับละ 2,000 บาท

2. ตลาดประเภทที่ 2

ฉบับละ 2,000 บาท

3. การตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหเปนไปตามอัตรา 1 หรือ 2 แลวแตกรณี
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แบบ ตล 1
แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คําขอเลขที่............../..................
เขียนที่..................................................
(เจาหนาที่กรอก)
วันที่......... เดือน......................พ.ศ.....................
ขาพเจา............................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที่.........................หมูที่..........ตรอก/ซอย................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..................................เทศบาล...............................
จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท............................. โทรสาร..................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา หรืออยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) โดยมีพื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา หรืออยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) โดยมีพื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ เลขที.่ .........................ตรอก/ซอย...........................ถนน...............................ตําบล
..............................อําเภอ/เขต...........................จังหวัดปทุมธานี โทร.......................... โทรสาร
...............................
ตอนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูข อรับใบอนุญาต
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
4. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................)
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ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............
( ) เห็นควรไม.อนุญาต เพราะ
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(.........................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่............./.............../..............
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถิน่
(...........................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่................/................/...............
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แบบ ตล 2
ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เลมที่.............เลขที่............/..............
อนุญาตให(นาย/นาง/นางสาว).............................สัญชาติ.........อยูบานเลขที่...........หมูที่.....
ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.........................
จังหวัด.................................โทรศัพท.............................. โทรสาร...................................
ขอ 1 ประกอบกิจการตลาดประเภทที่............โดยใชชื่อตลาดวา....................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..........ตรอก/ซอย................................ถนน.................................
ตําบล..............................อําเภอ...........................จังหวัดปทุมธานี โทร.....................
โทรสาร.........................มีพื้นที่ประกอบการ.............. ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด............แผง
ทั้งนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต................บาท(...........................................)ใบเสร็จรับเงินเลมที่............
เลขที่.......................ลงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ...................
ขอ 2 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
หรือเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
ขอ 3 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
3.1 ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษวาดวยตลาด พ.ศ.2551
3.2..................................................................................................
3.3..................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดถงึ วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.........................
ออกให ณ วันที่..........เดือน..................พ.ศ.............
(ลงชื่อ).......................................
(.....................................)
ตําแหนงเจาพนักงานทองถิน่
รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกใบอนุญาต ที่หมดอายุ
เลมที่
เลขที่

ลงลายมือชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น
ว/ด/ป

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ.
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แบบ ตล 3
หนังสือแจงผลการอนุญาต
(ตราครุฑ)
คําสั่งที่..............................

สํานักงาน................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ.........

เรื่อง คําสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด
เรียน............................................
อางถึง แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่....../.........ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ.................
ตามคําขอฯที่อางถึง ทานไดยนื่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ชื่อตลาด..............................ซึ่งจะจัดตั้งอยูเ ลขที่..................ถนน...............................ตําบล...........................
อําเภอ.................................จังหวัดปทุมธานี นั้น
บัดนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบสุขลักษณะของ
สถานประกอบการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายการสาธารณสุขแลว เห็นสมควรอนุญาตใหทานประกอบ
กิจการตลาดดังกลาวได ทั้งนี้ ทานตองควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของทาน ใหอยูในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักเกณฑและขอกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัติของทองถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
การฝาฝนขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ อาจไดรับโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท(ตามมาตรา 68) และการฝา
ฝนเทศบัญญัติทองถิ่น อาจไดรับโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท แลวแตกรณี (มาตรา 73)
ดังนั้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ จึงขอใหทานมารับใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต ตามอัตราที่กําหนดไวในเทศบัญญัติทองถิ่น ภายใน...........วัน(ตามความเหมาะสม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
.................................
(.........................................)
ตําแหนง. เจาพนักงานทองถิ่น
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หนังสือแจงเหตุผลที่จะไมอนุญาต
(ตราครุฑ)
คําสั่งที่.............................

สํานักงาน................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.........

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
เรียน ............................................
อางถึง แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่....../.........ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ.................
ตามคําขอฯที่อางถึง ทานไดยนื่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ชื่อตลาด..............................ซึ่งจะจัดตั้งอยูเ ลขที่..................ถนน...........................ตําบล................................
อําเภอ.................................จังหวัดปทุมธานี นั้น
บัดนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบสุขลักษณะของ
สถานประกอบการ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายการสาธารณสุขแลว เห็นวาไมสมควรอนุญาต ทั้งนี้โดยมี
เหตุผล ดังนี้
(1)....................................................................................................................................
(2)....................................................................................................................................
(3)....................................................................................................................................
ดังนั้น หากทานเห็นวาเหตุผลขางตนไมถูกตองหรือมีขอโตแยงใดๆ ขอใหทานแจง
ความเห็นพรอมเอกสารหลักฐานที่เปนประโยชนหรือสนับสนุนความเห็นของทาน
มายังเทศบาล
.................................. ภายใน.........วัน (ตามความเหมาะสม) นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
.................................
(.........................................)
ตําแหนง.เจาพนักงานทองถิน่
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ตราครุฑ
คําสั่งที่.........................

สํานักงาน................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ............

เรื่อง คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด
เรียน...............................................
อางถึง (1) แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่......./...........ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ............
(2) หนังสือความเห็นโตแยงของผูยื่นคําขอฯ ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ............
ตามคําขอฯที่อางถึง (1) ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ชื่อตลาด.............................ซึ่งจะจัดตั้งอยูเลขที่....................ถนน.............................ตําบล...............................
อําเภอ............................จังหวัดปทุมธานี นั้น
บัดนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายการสาธารณสุข ประกอบกับความเห็นที่ทานไดแจงตามหนังสือที่อางถึง (2) แลวเห็นวาไม
สมควรอนุญาตใหทา นประกอบกิจการตลาดดังกลาว โดยมีเหตุผล ดังนี้
(1)................................................................................................................................................
(2)................................................................................................................................................
(3)................................................................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 ประกอบมาตรา 56 เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมอนุญาต
ใหทานประกอบกิจการตลาดชื่อ...............................ณ สถานที่ที่ระบุไวขางตน
อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งหรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิ์อุทธรณคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่น ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือผูวาราชการจังหวัดได ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบ
คําสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
.................................
(.........................................)
ตําแหนง.เจาพนักงานทองถิ่น
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คําขอเลขที่…....../..........
(เจาหนาที่กรอก)

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที่..................................................
วันที่............. เดือน..................... พ.ศ.................

ขาพเจา............................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที่.........................หมูที่............ตรอก................................ถนน..................................
ตําบล.................................อําเภอ..................................จังหวัด................................
โทรศัพท............................... โทรสาร ..............................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่.......... ตอนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ
โดยใชชื่อตลาดวา ............................. ตั้งอยู ณ เลขที่................... หมูที่....... ตําบล............................ อําเภอ
........................ จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท................................ โทรสาร..................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ
1. ใบอนุญาตเดิม
2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
3.......................................................................
ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.............................................)
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คําขออนุญาตการตางๆ
เกี่ยวกับการจัดตัง้ ตลาด
คําขอเลขที่......../...........
(เจาหนาที่กรอก)

เขียนที่............................................
วันที่............. เดือน.................. พ.ศ.............

ขาพเจา............................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที่.........................หมูที่..........ตรอก/ซอย................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..................................เทศบาล.......................................
จังหวัด.......................... หมายเลขโทรศัพท.......................... โดยใชชื่อตลาดวา................................
ตั้งอยู ณ เลขที.่ ........... หมูที่....... ตําบล.......................... อําเภอ......................จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท........................ โทรสาร ...................................
ขอยื่นคําขอตอ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ ดวยขาพเจามีความประสงค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

