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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การควบคุมตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ว่าด้วยการควบคุมตลาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุมตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
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“อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้ อ สั ต ว์
หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุง ส าเร็จ ” หมายความว่ า อาหารที่ ได้ ผ่ านการท า ประกอบ
หรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทาประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร
จาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ มูลฝอย ห้ องส้วม ที่ ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด
ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมี
ที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กาหนดไว้
ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กาหนดไว้
ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒
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ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ ย งสั ต ว์ แหล่ งโสโครก ที่ ก าจัด สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยอั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๘ ผู้ดาเนินกิจการตลาดต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการตลาด
ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร
สิ่งปลู กสร้างส าหรับ ผู้ข ายของ ที่ ขนถ่ ายสิน ค้า ห้ อ งส้วม ที่ ปั สสาวะ อ่ างล้างมื อ ที่เก็บ รวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๐ อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตรอย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทาด้วยวัสดุถาวรแข็งแรงไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้าขัง
และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์
เช่น สุนัขมิให้เข้าไปในตลาด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจาหน่ ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้าเสีย
หรือสิ่งปฏิกูลโดย
(ก) มี ที่ ล้ างอาหารสดอย่ า งน้ อ ย ๑ จุ ด และในแต่ ล ะจุ ด จะต้ อ งมี ก๊ อ กน้ า
ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีทลี่ ้างอาหารสด ๑ จุด
ต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มี ก๊อ กน้ าประจ าแผงจ าหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อ สัต ว์ ชาแหละและแผง
จาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็ บสารองน้ าในปริมาณเพี ยงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณี ที่มีแ ผง
จาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผง
จาหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผงเศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติ ด ตั้ งระบบการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ ม อาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจากัด เรื่องพื้น ที่
ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาดทางเข้าออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
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ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๓ ต้ อ งจัด ให้ มี ที่ เก็ บ รวบรวมหรือ ที่ รองรับ มู ล ฝอยตามที่ ก าหนดในกฎหมายว่ าด้ ว ย
การควบคุมอาคารตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิด
และป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัด ให้ มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ ปัสสาวะ
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๖ สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับ ผู้ ขายของประเภทอาหารสดต้อ งจัด ให้ เป็น สัด ส่ วนโดยเฉพาะ
โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จหรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชาแหละและแผง
จาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน้ าจากจุ ด ที่ มี ที่ ล้ างโดยเป็ น รางแบบเปิ ด ท าด้ ว ยวั ส ดุ ที่ มี ผิ ว เรีย บ
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
หรือ แหล่งน้ าสาธารณะและไม่ ก่อ ให้ เกิด เหตุ เดือ ดร้อนราคาญแก่ ป ระชาชนข้างเคี ยงในกรณี จ าเป็ น
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้าเสีย
ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(๖) กรณี ที่ มี โครงสร้า งเฉพาะเสาและหลั งคา โครงเหล็ ก คลุ ม ผ้ าใบ เต็ น ท์ ร่ ม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของเว้นแต่จะจัดให้มสี ้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแต่ละวันและมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ ด าเนิ น กิ จ การต่ อ เนื่ อ งกั น
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็ นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๓
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ ๒๐ การจัด วางสิ น ค้ าในตลาดแต่ละประเภทต้อ งจัด ให้ เป็ น หมวดหมู่ และไม่ ป ะปนกั น
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๑ กาหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น.
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๐
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(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่ อ ดั ก ไขมั น ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย หรือ น้ าทิ้ ง และทางระบายน้ ามิ ให้ มี ก ลิ่ น เหม็ น เป็ น ประจ าทุ ก วั น
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จั ด ให้ มี ก ารก าจั ด สั ต ว์ ห รื อ แมลงที่ เป็ น พาหะน าโรคภายในบริ เ วณตลาด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ ปล่อยน้าหรือของเหลว
ไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาดและจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้ งกรณี ที่ มี บ่ อ ดั ก ไขมั น บ่ อ พั ก น้ าเสี ย และทางระบายน้ ามิ ให้ มี ก ลิ่ น เหม็ น เป็ น ประจ าทุ ก วั น
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
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ข้อ ๒๔ เพื่ อประโยชน์ ในการป้ องกันเหตุราคาญ มลพิ ษ ที่เป็ น อันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทาการ
และต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่ าหรื อ ช าแหละสั ต ว์ ใหญ่ เช่ น โค กระบื อ แพะ แกะหรือ สุ ก รในตลาด
รวมทั้งฆ่าหรือชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรื อ หมั ก หมมสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในตลาดจนท าให้ ส ถานที่ ส กปรก รกรุงรั ง
เป็นเหตุราคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ส่วนที่ ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุ ญาต
ให้จัดตั้งตลาดเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง
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(๖) การเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารและอื่ น ๆ ตามหลั ก เกณฑ์
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุ ข ภาพตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสินค้า
ล้าแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบ
ต่อระบบการระบายอากาศและแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิ ทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้
ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะนาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อนในระยะติด ต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สัง คม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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(๒) ในระหว่ า งขายสิ น ค้ า ต้ อ งแต่ ง กายสุ ภ าพ สะอาด เรี ย บร้ อ ย หรื อ ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล
เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาด
ก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น
ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุงเก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียสในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจ าหน่ า ยอาหารประเภทปรุ ง ส าเร็ จ ต้ อ งใช้ เครื่ อ งใช้ ภาชนะที่ ส ะอาด
และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่ อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณี ที่ เป็ น แผงจ าหน่ า ยอาหารซึ่ ง มี ก ารท า ประกอบ และปรุ ง อาหาร
ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว
จาน ชาม ช้อนและส้อมตะเกียบ แก้วน้า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาด
และจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง
ขยายหรือลดสถานที่ห รือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญ าต
ให้จัดตั้งตลาดแล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความในข้อนี้
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มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รั บใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไข
เป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๓๐ ผู้ ใดประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง ตลาดจะต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ ก าหนดไว้
พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ...........)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๓๑ เมื่ อได้ รั บค าขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อค าขอต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่ นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้ เจ้าหน้ าที่แ ละผู้ยื่น คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ด้วย เจ้าพนักงานท้ องถิ่นต้องออกใบอนุญ าต
หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ น ที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั งไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่ อนุ ญาตได้ ภ ายในก าหนดเวลาให้ ข ยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น สองครั้ง ครั้งละไม่ เกิน สิ บ ห้ าวั น
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้งสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น (หรื อ ตามที่ เห็ น สมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
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ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอ
ก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้อ มกั บ เสี ย ค่ าธรรมเนี ย มแล้ ว ให้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่ สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ แ ห่ งท้ องที่ ที่ ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงต่อเจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู กท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๖ ในกรณี ที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญั ตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไ ว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่ กาหนดไว้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๘ คาสั่งพั กใช้ใบอนุ ญ าตและค าสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนังสือ แจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักงานทาการ
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันที่มารับใบอนุญาต
สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผู้มี ห น้ าที่ต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมค้างชาระค่าธรรมเนี ยมติด ต่อกั นเกิน กว่าสองครั้ง
ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้จ นกว่ าจะได้ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๑ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัตติ ามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ให้ ตลาดประเภทที่ ๒ ที่ดาเนินการมาก่อนหน้านี้ ได้ รับการยกเว้นตามส่วนที่ ๒
ข้อ ๔๔ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าตพร้ อ มหลั ก ฐานเอกสารตามข้ อ ๓๕
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๔๕ กรณี ผู้ ป ระกอบกิ จ การด าเนิ น กิ จ การไม่ เป็ น ไปตามหมวด ๒ แห่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน
หรื อ ภายในเวลาที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น สมควรแต่ ไ ม่ ค วรเกิ น ๑๘๐ วั น ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง
ความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดเวลาดั งกล่าวแล้วผู้ประกอบกิจการ
ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาต
พร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๔๖ การที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุ ญ าตไม่เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานลาน
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒
ตลาดประเภทที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๒
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