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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุยว่าด้วยตลาด 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  มาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ มาตรา 20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 63 
มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2  พ.ศ.2520) อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลดงขุยโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลดงขุย และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุยเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลดงขุยเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3. บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 4. ในข้อบัญญัตินี้ 
    “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
   “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
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    (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แต่ไมร่วมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
แล้วแต่กรณี 
    (2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
    “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มี
สภาพเป็นของสด 
    “อาหารสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการช าแหละ ณ แผง
จ าหน่ายอาหารซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ าช าระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อ่ืนๆ เป็นต้น 
    “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูป
อ่ืนๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
    “อาหารปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบ ปรุง จนส าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มิได้บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท 
    “แผงจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจน
ส าเร็จที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 
    “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผง
ขายของในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน รางระบายน้ า ห้องน้ า ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ รอบตัวอาคารตลาดให้
สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละออง คราบสกปรกและอ่ืนๆ รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค และ
ก าจัดสัตว์พาหะน าโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่
อ่ืน 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลไม้งาม 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ
พนักงานท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44   แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
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  ข้อ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วย 
   ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

หมวด 2 
ลักษณะของตลาด 

 
ข้อ 6. ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ไดแ้ก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 
ข้อ 7.  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรง

เลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ 1 

ตลาดประเภทที่ 1 
 
ข้อ 8.  ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง

ส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 9.  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 
4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง  

(2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับ

การระบายอากาศของตลาดนั้น 
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(4) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย  
ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 

(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
(6) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้า

ไปในตลาด  
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์   
(9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ

สะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  

(10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือ 
ล้างมือ  ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับ 
กับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ า 
ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวน
แผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 

 (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหาร
สดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 100 
แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 

(11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้ 
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(12) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ 10.  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขน
ถ่ายสินค้าตามที่ก าหนดได้ 
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ข้อ 11.  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารตลาดต้องแยก
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  

ข้อ 12.  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น  

ข้อ 13.  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทที่ 2 

 
ข้อ 14.  ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 

และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ 15.  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
(2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็น

พ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีต
ส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความสูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุง
ส าเร็จ  

(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้
สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ า
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
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ข้อ 16.  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

ข้อ 17.  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 18.  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็น
ตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

หมวด 3 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
ข้อ 19.  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพ่ือ

สะดวกในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ 20.  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ 21.  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พ้ืน 

ฝูาเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ 
พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง 
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(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด  

ข้อ 22.  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ
ลงสู่พ้ืนตลาด  

ข้อ 23.  เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือช าแหละ

สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ เกิด

มลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูล 
(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
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หมวด 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 
ข้อ 24.  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้

จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(5) การล้างตลาด 
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ 25.  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่าย

สินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูงจากพ้ืน

ตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความ
สะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ข้อ 26.  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัด 
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ใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข  

 (2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจาม
รดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่
หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 27.  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา

เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมีอุปกรณ์

ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้

เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและ

ส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวดที่ 5 
การขออนุญาตจัดตั้งตลาดและค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ 28. ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้อง 

ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง ในสถานที่ที่จะจัดตั้งตลาดต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตลอดจนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามเทศบัญญัตินี้ 
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อยื่นค าร้องและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ 29. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องมีที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และสุขลักษณะตามประเภทของตลาดที่ขอจัดตั้ง และให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
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(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของผู้ขอรับใบอนุญาตขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป 

(2) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 
ฉบับ 

 (3) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
(4) ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ท่ีขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
(5) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(6) หนังสือมอบอ านาจในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ผู้ยื่น 

ขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดตั้งตลาด จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนด 
ในเทศบัญญัตินี้ ในวันที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
  ข้อ 30. เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 31. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ 32. บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไม้งามเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 28 และข้อ 29 โดยอนุโลม 
  ข้อ 33. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 34. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลไม้งาม 

 
  ข้อ 35. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 36. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 37. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น  สมควรแต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 38. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก 
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(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 39. ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง 
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ 40. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ 41. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
ดงขุยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ 42. ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 

   ข้อ 43. ความในข้อ 9 (1) (5) (6) (7) (10) (12) และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
  ข้อ44. ให้นายกเทศบาลต าบลดงขุยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 



 
 

     
 
                      ประกาศ    ณ    วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559  
 
 
                     ลงชื่อ    นายพิชัย  เกิดยิ้ม  
                                                               (นายพิชัย  เกิดยิ้ม) 
                     ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 
 

    อนุมัติ 
 
                    นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย 

         (นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย) 
                  ต าแหน่ง  นายอ าเภอชนแดน 
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