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เทศบาลตาบลแม่วาง
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาดและการขายของในตลาด ภายในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วางว่าด้วยตลาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตาบลแม่วาง โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่วาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลแม่วาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลแม่วางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านกาด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔3
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่ว นที่ได้ตราไว้แล้ว ใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่ า สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จั ด ไว้ ใ ห้ ผู้ ค้ า ใช้ เ ป็ น ที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งจัดไว้สาหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด
“อาหารประเภทเนื ้อ สัต ว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื ้อ สั ต ว์ห รือ
เนื้อสัตว์ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
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พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ อาหารสะอาด
ปลอดภัย จากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโ ภค เช่น อาหาร
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร แผง
จาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก น้าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่ร องรับ มูล ฝอย ห้อ งส้ว ม ที่ปัส สาวะ อ่า งล้า งมือ และบริเ วณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ อ อกใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว จะกระทาได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จาก
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาด จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามบทบั ญ ญั ติ อื่ น แห่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ด้ ว ย และให้
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อานาจกาหนดเงื่ อ นไขเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ จั ด ตั้ ง ตลาดตามวรรคนี้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น การ
เฉพาะรายก็ ไ ด้
หมวด 1
ลักษณะของตลาด
ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมี ลักษณะตามที่กาหนดไว้ใน
ส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมี ลักษณะตามที่กาหนดไว้ใน
ส่วนที่ 2
ข้อ 7 ที่ตั้งของตลาด ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่ จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
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ตลาดประเภทที่ 1
ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สาหรับ ผู้ข ายของ ที่ข นถ่า ยสิน ค้า ห้อ งส้ว ม ที่ปัส สาวะ อ่า งล้า งมือ ที่เ ก็บ รวบรวมหรือ ที่ร องรับ มูล ฝอย
และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 9 อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคา ต้องมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้ น ท าด้ ว ยวั ส ดุ ถ าวร แข็ ง แรง ไม่ ดู ด ซึ ม น้ า เรี ย บ ล้ า งท าความสะอาดง่ า ย
ไม่มีน้าขังและไม่ลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(6) เครื่อ งกั้น หรือ สิ่ง กีด ขวางทาด้ว ยวัส ดุถ าวร และแข็ง แรง สามารถป้อ งกัน สัตว์ เช่น
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาด ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
(9) แผงจาหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทอาหารทาด้ ว ยวั ส ดุ ถ าวร เรี ย บ มี ค วามลาดเอี ย ง และ
ทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(10) น้ าประปาหรื อ น้ าสะอาดแบบระบบท่ อ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ ล้ า งสิ น ค้ า หรื อ
ล้ า งมื อ ทั้ ง นี้ ต้ อ งวางท่ อ ในลั ก ษณะที่ ป ลอดภั ย ไม่ เ กิ ด การปนเปื้ อ นจากน้ าโสโครก ไม่ ติ ด หรื อ ทั บ
กับท่อระบายน้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้า ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก
กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจานวนแผงจาหน่าย
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจาหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสด
ทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง
(11) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(12) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
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(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่
ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ 10 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิใ ห้ใ ช้บัง คับ กับ ตลาดที่จัด ตั้ง ขึ้น ก่อ นวัน ที่ก ฎกระทรวง ฉบับ ที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บัง คับ และมีข้อ จากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ 11 ต้องจัดให้ มีห้ องส้ ว ม ที่ปัสสาวะและอ่างล้ างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ 12 ต้องจัด ให้มีที่เก็บรวบรวมหรือ ที่รองรับมูล ฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็ บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิด
และป้ องกัน ไม่ให้ สั ตว์เข้าไปคุ้ย เขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
เห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
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) บริ เวณส าหรั บ ผู้ ข ายของประเภทอาหารสดต้อ งจั ดให้ เ ป็น สั ด ส่ ว นโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่
ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(3) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้ าประปาหรื อน้ าสะอาดอย่ างเพี ยงพอ และจั ดให้ มี ที่ ล้ างทาความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(5) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง
ให้สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้า
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุ เดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ 16 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ
เว้นแต่ จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาด ไม่เกิน 50 เมตร
ข้อ 17 ต้องจัด ให้มีที่เก็บรวบรวมหรือ ที่รองรับมูล ฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรั บปริมาณ
มู ล ฝอยในแต่ ล ะวั น และมี ลั ก ษณะเหมาะสมตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น กาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ข้อ 18 เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ ดาเนิ น กิ จ การต่ อ เนื่ อ งกั น
เป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นและผู้ รับใบอนุญาตร่ว มกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒ นา
ปรับ ปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็น ตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
หมวด 2
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ 19 การจัดวางสิน ค้าในตลาดแต่ล ะประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ 20 การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้ อ 21 ผู ้ร ับ ใบอนุญ าตให้จ ัด ตั ้ง ตลาดประเภทที ่ 1 ต้อ งรับ ผิด ชอบดูแ ลเกี ่ย วกับ การ
บารุง รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบีย บเรียบร้อ ยในตลาด ให้ถูก สุข ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร
พื้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
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และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(5) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย เดือนละ
หนึ่งครั้ง
(6) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ มิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้ อ 22 ผู ้ร ับ ใบอนุญ าตให้จ ัด ตั ้ง ตลาดประเภทที ่ 2 ต้อ งรับ ผิด ชอบดูแ ลเกี ่ย วกับ การ
บารุง รัก ษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(3) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติด ต่อ ผู้รับ ใบอนุญ าตให้จัด ตั้ง ตลาดประเภทที่ 1 หรือ ตลาดประเภทที่ 2 ต้อ งไม่ก ระทาการ และ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ 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 นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(6) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(9) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
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ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(3) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การล้างตลาด
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ว างสิน ค้า บนแผงจาหน่า ยสิน ค้า หรือ ขอบเขตที่กาหนด โดยห้า มวางสิน ค้า ล้า
แผงจาหน่า ยสิน ค้า หรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบการระบายอากาศ และแสงสว่ า ง ทั้ ง นี้ ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น กาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดย
สูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่ อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(6) ห้ ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสิ นค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มีสุขภาพร่า งกายแข็งแรง ไม่เ ป็นโรคติด ต่อ ไม่ เ ป็น โรคที่สัง คมรัง เกีย จ หรือ ไม่เ ป็น
พาหะนาโรคติดต่อ เช่น อหิว าตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิว หนังที่น่ารังเกียจ ไวรัส
ตับ อักเสบชนิดเอ ไข้ห วัด ใหญ่ร วมถึ ง ไข้ห วัด ใหญ่ที่ติด ต่อ มาจากสัต ว์ และโรคตามที่เ จ้า พนักงานท้อ งถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

-8(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสัต ว์ เนื้อ สัต ว์ และอาหารทะเล ต้อ งเก็บ รัก ษาในอุณ หภูมิ ไ ม่เ กิน
5 องศาเซลเซีย ส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจ าหน่ ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่ส ะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่
ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม
ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด 4
ใบอนุญาต
ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๓) สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนและสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคล
(๔) สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๕) หนังสือมอบอานาจ ซึ่ง ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อ มสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ กรณีมีการมอบอานาจ
(๖) สาเนาใบอนุ ญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กรณีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่หรือต้องบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(๗) สาเนาหนังสือรับรองอาคาร กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมอาคาร
และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายควบคุมอาคาร
ข้อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่กาหนดไว้
ในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 ในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดตั้งตลาดแต่ล ะประเภท และ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

-9ข้อ 30 ผู้ได้รับการอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ 31 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูร ณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ส มบูรณ์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็น
ที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ต้อ งออกใบอนุญ าตหรือ มีห นัง สือ แจ้ง คาสั ่ง ไม่อ นุญ าตพร้อ มด้ว ย
เหตุผ ลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนั บแต่วันได้รับ คาขอซึ่ง มีรายละเอียดถูก ต้องหรือ ครบถ้ว น
ตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ที่เ จ้าพนักงานท้อ งถิ่น ไม่อ าจออกใบอนุญ าตหรือยังไม่อ าจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 32 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
เทศบาลตาบลแม่วางเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ ออายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ ต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 28 และข้อ 29 ด้วย
ข้อ 33 ผู้ได้รับ ใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใ บอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 34 บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข องเทศบาล
ตาบลแม่ ว าง
ข้อ 35 ผู้ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญาตต้อ งแสดงใบอนุญ าตไว้โ ดยเปิ ดเผยและเห็ น ได้ง่ าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

- 10 ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้ท ราบถึง การสูญ หาย ถูก ทาลาย หรื อ ชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ 37 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ กิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 38 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อานาจออกคาสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้อ งคาพิพ ากษาถึง ที่สุด ว่า ได้ก ระทาความผิด ตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 39 คาสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและคาสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ทาเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 5
บทกาหนดโทษ
ข้อ 41 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษตามที่ กาหนดไว้ ใ น
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดตั้งตลำด
แนบท้ำยเทศบัญญัติเทศบำลตำบลแม่วำง เรือ่ ง ตลำด 2559

ลำดับ

ค่ำธรรมเนียม

รำยกำร

(1) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 1

ฉบับละ

2,000

บาท

(2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 2

ฉบับละ

1,000

บาท

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

แบบคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรตลำด
เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
อยู่บ้ำนเลขที่

เดือน

พ.ศ.

อำยุ
หมู่ที่

แขวง/ตำบล

ปี สัญชำติ

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมำยเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรตลำด
 ประเภทที่ 1 ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร
 ประเภทที่ 2 ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร
ที่มีกำรจำหน่ำย

 เป็นประจำ

 เป็นครั้งครำว

 ตำมวันนัด

ต่อนำยกเทศมนตรีตำบลแม่วำง
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนและสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ ขอรับ
ใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล
 สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต
 หนัง สือ มอบอำนำจ ซึ่ง ถูก ต้อ งตำมกฎหมำย พร้อ มสำเนำบัต รประจำตัว ประชำชนและ

สำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ กรณีมีกำรมอบอำนำจ
 สำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กรณี
สถำนประกอบกำรนั้น ตั้งอยู่หรือต้องบังคับตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร
 สำเนำหนังสือรับรองอำคำร กรณีสถำนประกอบกำร ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมอำคำร และ
ไม่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยควบคุมอำคำร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบคำขอใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอรับใบอนุญำต
)

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
 เห็นสมควรอนุญำต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
 เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
)

คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
 อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เนื่องจำก
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำตกิจกำรตลำด
เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
อยู่บ้ำนเลขที่
แขวง/ตำบล
หมำยเลขโทรศัพท์

เดือน

พ.ศ.

อำยุ
หมู่ที่

ตรอก/ซอย
เขต/อำเภอ

ปี สัญชำติ
ถนน
จังหวัด

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรตลำด ตำมใบอนุญำตเล่มที่
เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ
ต่อนำยกเทศมนตรีตำบลแม่วำง
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต
 ส ำเนำบั ตรประจ ำตั วประชำชน หรื อส ำเนำบั ต รประจ ำตั วข้ ำรำชกำร หรื อพนั กงำนของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสำหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนและสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำ
บัตรประจำตัว ประชำชนและสำเนำทะเบีย นบ้ำ นของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับ ใบอนุญ ำต
เป็นนิติบุคคล
 สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต
 หนัง สือ มอบอำนำจ ซึ่ง ถูก ต้อ งตำมกฎหมำย พร้อ มสำเนำบัต รประจำตัว ประชำชนและสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ กรณีมีกำรมอบอำนำจ
 สำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กรณีสถำนประกอบกำรนั้น
ตั้งอยู่หรือต้องบังคับตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร กรณีมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสถำนประกอบกำร
 สำเนำหนังสือรับรองอำคำร กรณีสถำนประกอบกำร ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมอำคำร และไม่อยู่ภำยใต้
บังคับกฎหมำยควบคุมอำคำร กรณีมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสถำนประกอบกำร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบคำขอต่อใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)

ผู้ขอรับใบอนุญำต
)

(

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
 เห็นสมควรอนุญำต
 เห็นควร ไม่อนุญำต เพรำะ

 อนุญำต ให้ประกอบกิจกำรได้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร
( ลงชื่อ )… ………………… .

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
)

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

คำขอทั่วไป
ตำมเทศบัญญัติเทศบำลตำบลแม่วำง
เรื่อง ตลำด พ.ศ. ๒๕๕9
เขียนที่
เดือน

วันที่
ข้ำพเจ้ำ

พ.ศ.

อำยุ

อยู่บ้ำนเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

ปี สัญชำติ

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมำยเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังมีรำยกำรต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคำขอ
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

(

)
/

/

หมำยเหตุ ข้อควำมที่ไม่ต้องกำรให้ขีดออก

คำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

(

)
/

/

