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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านเพชร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐
-------------------------หลักการ
เพื่ อใช้ ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ควบคุ มการประกอบกิ จการตลาดให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติการ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยใน
การประกอบกิ จ การตลาดของผู้ ข ออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตลาด โดยอาศั ย อํ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕
พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๗๑ จึงเสนอตราข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด พุทธศักราช
๒๕๖๐

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเรื่อง ตลาด อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๗๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส ภาตํ าบลและองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันและนายอําเภอท่าศาลา จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเรื่อง ตลาด พ.ศ.
๒๕๖๐
ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นต้นไป
หมวดที่ ๑
เรื่องทั่วไป
ข้อ ๓. ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้า
ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข” หมายความว่าเจ้ าพนั กงานซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ ง จากนายกองค์ การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้มีอํานาจหน้าที่ตรวจตราดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการด้านสาธารณสุขตาม
ข้อบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้

หมวดที่ ๒
เรื่อง การจัดตั้งตลาด
ข้อ ๔. ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ย นแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ห รือบริเวณที่ ใช้เป็ น ตลาดภายหลังจากที่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้ าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๕. สถานที่ที่ตั้งเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานที่นั้นต้องจัดให้ได้สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องตั้งอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่น่าจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและให้อยู่ห่ างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ ก่อให้เกิดมลพิ ษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่ ง
โสโครก ที่ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยอั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย เว้ น แต่ จ ะมี วิ ธี ก ารป้ อ งกั น ซึ่ ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๒) ถ้าการปลูกสร้างเป็นอาคารต้องทําด้วยวัตถุถาวรมั่นคงแข็งแรง
(๓) บริเวณพื้นต้องทําด้วยวัตถุถาวรมั่นคงแข็งแรงทําความสะอาดง่ายและไม่มีน้ําขังอยู่ได้
(๔) ต้องมีทางระบายน้ําทําด้วยวัตถุถาวร ทําความสะอาดง่ายเพื่อรับน้ําให้ไหล่ไปสู่ทางระบายน้ํา
สาธารณะได้สะดวกและต้องมีทางกําจัดน้ําโสโครกตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ที่วางขายของต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร สูงไม่น้อย
กว่า ๖๐ ซ.ม. ทํ าด้ วยวัตถุถาวรทึ บ ถูกสุ ขลั กษณะแยกเป็ น หมวดหมู่ เหมาะสมตามประเภทสิ นค้ าและกําหนด
หมายเลขประจําแต่ละที่ไว้เห็นชัดเจน
ข. ต้องจัดที่นั่งสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะเหมาะสมแยกต่างหากจากที่วางของขายและ
สะดวกต่อการเข้าออก
ค. หากจะสร้างที่วางของขายซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างหากจากที่กล่าวแล้วข้างต้นจะต้อง
สร้างให้ถูกสุขลักษณะทําความสะอาดได้ง่ายตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๗) ทางเดินตลาดมีลักษณะดังนี้
ก. ทางเข้าออกของตลาดต้องมีอย่างน้อยหนึ่งทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ในกรณี
ทางเข้าออกลอดใต้ อาคารอื่น จะต้องสูงไม่ น้อยกว่า ๔ เมตร เว้น แต่ ตลาดที่ จั ดตั้ งมาก่อนข้อบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคั บ
ทางเข้าออกของตลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร กรณีทางเข้าออกใต้อาคารอื่นจะต้องสูงไม่น้อยกว่า ๓
เมตร โดยไม่มีการตั้งวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นที่กีดขวางทางเข้าออก
ข. ทางเดินสําหรับผู้ซื้อของภายในอาคารตลาดต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
(๘) ต้องทํารั้วหรือประตูกั้นหรือสิ่งป้องกันไว้เพื่อมิให้คนและสัตว์เข้าไปพลุกพล่าน
(๙) ต้องจัดให้มีส้วม เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ จํานวน และสถานที่ตั้งตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๐) ต้องจัดให้มีที่สําหรับล้างสินค้าพร้อมติดตั้งท่อน้ําประปา และท่อระบายน้ําทิ้งให้เพียงพอ
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๑) ต้องปฏิบัติการอื่นอันเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๖. ในกรณีที่สถานที่ที่ตั้งเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานที่นั้นมีลักษณะพิเศษได้
สุขลักษณะ มีการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศ และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้ว
สถานที่ที่ตั้งและการปลูกสร้างในสถานที่นั้นอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖(๖) ก็ได้
ข้อ ๗. ผู้ตั้งตลาดต้องจัดให้มีเครื่องอุปกรณ์และสิ่งอื่น ๆ อันจําเป็นสําหรับสุขลักษณะของตลาด
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะให้มีขนาดจํานวนเพียงพอและตั้งอยู่ในสถานที่ที่
เหมาะสมตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
(๒) น้ําสะอาดพร้อมทั้งที่เก็บสํารองน้ําให้มีปริมาณเพียงพอและสะดวกในการล้างมือล้างสินค้าและ
ล้างตลาด
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างน้อยสี่จุด หรือมากกว่านั้นตามแต่เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะ
เห็นสมควร
(๔) ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
(๕) เครื่องอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับสุขลักษณะของตลาดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๘. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดูแลควบคุมให้ผู้เข้าขายของในสถานที่ตั้งตลาดปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไว้ตามข้อ ๖(๖)
ข้อ ๙. ผู้รับใบอนุญาตต้องรักษาตลาดตลอดจนของใช้ทั้งมวลให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาส้วมให้ได้ถูกลักษณะเสมอ
(๒) ต้องจัดให้มีคนงานทําความสะอาดจํานวนเพียงพอ และต้องทําความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ
(๓) ต้องจัดการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตลาดตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น หรือคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในตลาดเวลากลางคืน
(๕) ดูแลมิให้บุคคลใด นอกจากผู้มีหน้าที่เฝ้าตลาดใช้ตลาดเป็นที่หลับนอน
(๖) ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย ปลอดภัยจากสัตว์นําโรคต่าง ๆ และสะดวกแก่การทําความ
สะอาดระหว่างเวลาเปิดตลาด
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคําสั่งของ
เจ้าพนักท้องถิ่น
ข้อ ๑๐. ห้ามมิให้ผู้ใดวางสิ่งของกีดขวางในตลาดตามทางเข้าสู่ตลาด ทางเดินรอบตลาดและห้าม
มิให้ผู้ใดก่อเหตุรําคาญในบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด แต่ไม่ห้ามถึงสัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อขายเป็นอาหาร
(๒) สะสม หมั กหมม หรือเททิ้ งสิ่ งหนึ่ งสิ่งใดในตลาดทํ าให้ สถานที่ ส กปรกรกรุงรังหรือเป็ น ที่
เพาะพันธุ์สัตว์นําโรคหรือเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น
(๓) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือน่าจะเกิดอันตราย

(๔) ทําให้น้ําสะอาดสําหรับใช้ในตลาด เกิดสกปรกขึ้นจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
(๕) ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล
(๖) กระทําการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น ตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๑. ในการเข้าขายของในตลาดผู้เข้าขายของและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) วางสิ่งของอยู่ในขอบเขตที่วางขายของซึ่งจัดไว้ ถ้าวางล้ําออกมาให้ถือว่าวางสิ่งของกีดขวางใน
ตลาด และห้ามมิให้วางสิ่งของสูงเกินกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จากพื้นตลาดเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
(๒) วางสินค้าให้ถูกต้องตามที่ที่จัดไว้สําหรับ ประเภทนั้น ห้ ามวางสิน ค้าประเภทวัตถุอันตราย
ปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) แต่งกายให้สะอาดตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบ
(๔) ใช้เครื่องปกปิดอาหารและภาชนะหรือเครื่องสําหรับประกอบปรุงอาหารให้พ้นฝุ่นละออง สัตว์
นําโรคและรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดใช้การได้ดีเสมอ
(๕) ใช้น้ําสะอาดในการปรุง แช่ ล้างอาหารและภาชนะ
(๖) ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคที่สะอาดและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(๗) ใช้วัตถุที่สะอาด ห่อ หรือใส่ของให้แก่ผู้ซื้อ
(๘) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อทําการประกอบปรุง หรือ
ขายอาหาร
(๙) ทําความสะอาดที่วางของขายทุกวันหรือทุกครั้งก่อนขายหรือเลิกขาย
(๑๐) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกลักษณะประจําที่วางของขายของตนเองตามความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ให้ ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะและเรี ย บร้ อ ยตามคํ าแนะนํ า ของเจ้ าพนั ก งาน
สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมถึงการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๒. ห้ามมิให้ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาด ขาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสม
อาหารและสิ่งของอย่างอื่นในตลาดเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ
ปรากฏว่าเป็นพาหะและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคแล้วให้พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้
หยุดดําเนินกิจการไว้ทันทีจนกว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุง
ข้อ ๑๓. ให้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น และปิดตลาดเมื่อถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. เว้นแต่จะ
ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นไว้ในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๔. ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดต้องยื่นคําร้องขอรับใบอนุญ าตเป็นผู้จัดตั้งตลาดตามแบบ
เงื่อนไขและเอกสารหลักฐานที่องค์การบริห ารส่วนตําบลบ้ านเพชรกําหนด พร้อมด้ วยแผนผังแบบก่อสร้างและ
รายการปลูกสร้างในสถานที่จะจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว ให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชรกําหนด พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่
หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๕. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต

แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคํา
ขอ
แต่ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็น
ที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้ว
เท่านั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖. ในกรณีตลาดที่ได้เปิดดําเนินการมาก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ตลิ่งชันนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจผ่อนผันให้ทํา
การปรับปรุงตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันนี้ภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๗. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดตั้งสถานที่ที่ตั้งตลาดและ
มีเครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาดต้องด้วยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้วก็ให้ออก
ใบอนุญาตได้
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งได้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่
หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดได้จัดตั้งสถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์ สําหรับ ตลาดต้องด้วยสุขลักษณะ ตาม
เงื่อนไขที่ได้บังคับไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้วก็ให้ออกใบอนุญาตได้
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๘. ผู้ได้รับอนุญ าตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตภายในกําหนดสิบ ห้าวัน นับแต่วัน ที่
ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ถ้าผู้ดําเนินกิจการตลาดค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๙. ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๘ และมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตได้โดยยื่น
เรื่องขออนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรกําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการขอเปลี่ยนชื่อฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๐. ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ องแสดงใบอนุ ญ าตไว้โดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่าย ณ ตลาดนั้ น
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๑. เมื่ อผู้ ได้ รับใบอนุ ญ าตประสงค์ จะต่ออายุใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการจะต้องยื่น คํ าขอ
ตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้ วยหลักฐานที่องค์การบริห ารส่วนตําบลตลิ่งชัน กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้ องถิ่ นก่อน
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ยื่ น คําขอพร้อมกั บ เสีย ค่าธรรมเนี ยมแล้ วให้ ป ระกอบกิ จการต่ อไปจนกว่าเจ้ าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๖.
ข้อ ๒๒. ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ ๒๓. เมื่อผู้ได้รับใบอนุญ าตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการตลาดต่อไป ให้ยื่นคําขอบอกเลิก
ดําเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๔. หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผู้ได้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย หรือ
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๒๕. การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้และให้มีวัน เดือน ปีที่ออก
ใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้น
ขั้วใบแทน
(๒) บั น ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๖. หากผู้ดําเนินกิจการตลาดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ดําเนินกิจการตลาดไม่แก้ไขหรือถ้าการ
ดําเนิ น กิจ การนั้ น จะก่ อให้ เกิ ดหรือมี เหตุอัน ควรสงสั ยว่าจะเกิ ดอั น ตรายอย่ างร้ายแรงต่ อสุขภาพประชาชน เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นกรณีที่มีคําสั่งให้หยุดดําเนินกิจการทันที
ข้อ ๒๗. ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไขที่ ได้ ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตในเรื่องที่ กําหนดไว้เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ได้ รับใบอนุ ญ าตนั้ น เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๘. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ องคํ าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ าได้ ก ระทํ าความผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบั ญ ญั ตินี้ห รือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่
ถู กต้ องนั้ น ก่ อให้ เกิ ด อั น ตรายอย่ างร้ ายแรงต่ อ สุ ขภาพของประชาชนหรื อมี ผ ลกระทบต่ อสภาวะความเป็ น อยู่ ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๙. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องไม่กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) จัดจําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาดรวมทั้งฆ่าหรือ
ชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของสัตว์ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น

(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่ สกปรกรกรุงรังเป็น เหตุรําคาญ
เกิดมลพิษที่อันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล
(๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) กระทํ า การอื่ น ใดที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ รํ าคาญ มลพิ ษ ที่ เป็ น อั น ตรายหรื อ การระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือนหรือมีกลิ่นเหม็น
ข้อ ๓๐. การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๖ ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ดําเนินกิจการตลาดหยุดดําเนินการ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต และ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี
ในกรณี ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าวให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณี ย์ตอบรับหรือให้ปิ ด
หนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็น ได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผู้ต้องรับหนั งสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบ
หนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๒. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อ ๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๓. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๔. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๕. ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ หยุด
ดําเนินกิจการหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัติข้อ ๑๘ วรรคสองหรือข้อ ๒๖ โดยไม่
มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควรมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๖. ผู้ รับใบอนุญ าตผู้ใดดําเนิ นกิ จการในระหว่างถูกสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญ าตมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๗. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๔ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๘. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้และให้มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้

