เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง
การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

(๑)

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ว่าด้ วยการควบคุมกิจการตลาด
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ ี่มีบทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตใิ ห้ กระทาได้ โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินคา โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงินคา และผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เมื่อได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน แล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก “ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การจัดตังตลาดเอกชน
้
พ.ศ.๒๕๕๒ ” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้ อบัญญัติ ข้ อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสัง่ อื่นใดของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ในส่วนที่ได้ ตราไว้ แล้ วในเทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๔ ในข้ อบัญญัตนิ ี ้
“ตลาด ” หมายความว่า สถานที่ซงึ่ ปกติจดั ไว้ ให้ ผ้ คู ้ าใช้ เป็ นที่ชมุ นุมเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ประเภทสัตว์ เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุงแล้ ว หรื อของเสียง่าย ทังนี
้ ้
ไม่วา่ จะมีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอื่นด้ วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่ จัดไว้ สาหรับให้ ผ้ คู ้ าใช้
เป็ นที่ชมุ นุมเพื่อจาหน่ายสินค้ าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรื อเป็ นครัง้ คราวหรื อตามวันที่กาหนด
“สินค้ า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื ้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องค ้าจุนชีวิต ได้ แก่
(
๑) วัตถุทกุ ชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนาเข้ าสูร่ ่างกายไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆ หรื อในรูปลักษณะ
ใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ แล้ วแต่กรณี
(๒)

(
๒) วัตถุที่มงุ่ หมายสาหรับใช้ หรื อใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่ องปรุงแต่งกลิ่นรส
“อาหารสด ” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ
ที่มีสภาพเป็ นของสด
“อาหารประเภทเนื ้อ สัตว์ชาแหละ ” หมายความว่า อาหารสดประเภท เนื ้อสัตว์ หรื อเนื ้อสัตว์
ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้ า
“อาหารแปรรูป ” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทาให้ แห้ ง หรื อหมักดอง หรื อในรูปอื่นๆ
รวมทังที
้ ่ใช้ สารปรุงแต่งอาหาร
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ได้ ผา่ นการทา ประกอบ หรื อปรุงสาเร็จ
พร้ อมที่จะรับประทานได้ รวมทังของหวานและเครื
้
่ องดื่มชนิดต่างๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปั จจัยต่าง ๆ เพื่อให้ อาหาร
สะอาดปลอดภัยจากเชื ้อโรค และสารเคมีที่เป็ นพิษซึง่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร
ผู้สมั ผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัวต์และแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค
“แผงจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรื อสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนสาเร็จ
ที่ผ้ บู ริโภคสามารถซื ้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้ างทาความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย
“การล้ างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร
แผง จาหน่ายสินค้ าในตลาด พื ้น ผนัง เพดาน ทาง ระบายน ้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน ้าเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย ห้ องส้ วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้ างมือ และบริเวณตลาดให้ สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกลู หรื อมูล
ฝอย หยากไย่ ฝุ่ นละอองและคราบสกปรก รวมทังให้
้ มีการฆ่าเชื ้อ ทังนี
้ ้ สารเคมีที่ใช้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัด
น ้าเสียของตลาด
“ที่หรื อทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึง่ มิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้ สญ
ั จรได้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสินค้ า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์
หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื ้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
ซึง่ ได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่นให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
(๓)

ข้ อ ๕ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจัดตังตลาด
้
เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลดสถานที่หรื อบริเวณที่ใช้ เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ได้ ออกใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดตามวรรคหนึ
้
ง่ แล้ วจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นด้ วย
ความในข้ อนี ้มิให้ ใช้ บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้ องถิ่นหรื อองค์กรของรัฐที่ได้ จดั ตัง้
ตลาดขึ ้นตามอานาจหน้ าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้ องปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัตอิ ื่น
แห่งเทศบัญญัตนิ ี ้และพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้ วย และให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจกาหนด
เงื่อนไขเป็ นหนังสือให้ ผ้ จู ดั ตังตลาดตามวรรคนี
้
้ปฏิบตั เิ ป็ นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้ อ ๖ ตลาด แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี ้
(๑)
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ แก่ ตลาดที่มีโครงสร้ างอาคาร และมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ ใน
ส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้ างอาคารและมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ ใน
ส่วนที่ ๒
ข้ อ ๗ ที่ตงของตลาดต้
ั้
องอยูห่ า่ งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้ เกิด มลพิษ ของเสีย
โรงเลี ้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัด สิ่งปฏิกลู หรื อ มูลฝอย อันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้ นแต่ จะมีวิธีการ
ป้องกันซึง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ส่ วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้ อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้ องมี สว่ นประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้ าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
สาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้ า ห้ องส้ วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้ างมือ ที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ ในส่วนนี ้
ข้ อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้ างสาหรับผู้ขายของต้ องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(๑)
มีถนนรอบอาคารตลาดกว้ างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้ าออกบริเวณตลาดกว้ าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้ อยหนึง่ ทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้ วยวัสดุถาวร มัน่ คง แข็งแรง
(๓) หลังคาสร้ างด้ วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้ องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนันๆ
้
(๔)

(๔) พื ้นทาด้ วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดดู ซึมน ้า เรี ยบ ล้ างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน ้าขัง และ
ไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้ างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่ องกันหรื
้ อสิ่งกีดขวางทาด้ วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนขั
มิให้ เข้ าไปในตลาด
(๗) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้ มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผง จาหน่าย สินค้ า ประเภทอาหารทาด้ วยวัสดุถาวร เรี ยบ มีความลาดเอียง
และทาความสะอาดง่าย มีความ สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื ้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้ าออกสะดวก โดยมีที่นงั่ สาหรับผู้ขายของแยก
ต่างหากจากแผง
(๑๐) น ้าประปาหรื อน ้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้ างสินค้ าหรื อล้ างมือ
ทังนี
้ ้ ต้ องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื อ้ นจากน ้าโสโครก ไม่ตดิ หรื อทับ
กับท่อระบายน ้าเสียหรื อสิ่งปฏิกลู โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้ อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้ องมีก๊อกน ้า ไม่น้อยกว่า
๓ ก๊ อก กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตังแต่
้ ๓๐ แผง ขึ ้นไป ต้ องจัดให้ มีที่ล้างอาหาร
สด ๑ จุดต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง
ถ้ าเกิน ๑๕ แผง ให้ ถือเป็ น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน ้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน ้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจาหน่าย
อาหารสดตังแต่
้ ๕๐ แผงขึ ้นไป ต้ องจัดให้ มีน ้าสารองอย่างน้ อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อ
จานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้ าเกิน ๕๐ แผง
ให้ ถือเป็ น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบาบัดน ้าเสียหรื อน ้าทิ ้ง และทางระบายน ้าตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
อาหาร ทังนี
้ ้ ให้ มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้ วย
(๑๒) การติดตังระบบการป
้
้ องกันอัคคีภยั ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ ใช้ บงั คับกับตลาดที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้ บงั คับ
และมีข้อจากัดเรื่ องพื ้นที่ซงึ่ ไม่อาจจัดให้ มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้ าออกบริเวณ
ตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้

(๕)
ข้ อ ๑๐ ต้ องจัดให้ มีที่ขนถ่ายสินค้ าตังอยู
้ ่ในบริเวณหนึง่ บริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื ้นที่เพียงพอสาหรับ
การขนถ่ายสินค้ าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้ าและการรักษาความสะอาด
ข้ อ ๑๑ ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้ างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุมอาคาร และตังอยู
้ ใ่ นที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรื อในกรณีที่อยูใ่ นอาคารตลาดต้ องแยกเป็ น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกันโดยไม่
้
ให้ มีประตูเปิ ดสูบ่ ริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้ อ ๑๒ ต้ องจัดให้ มีที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
อาคาร ตังอยู
้ น่ อกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพื ้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ าออกได้ สะดวก มีการปกปิ ดและป้องกันไม่ให้
สัตว์เข้ าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับ
ตลาดนัน้
ข้ อ ๑๓ ต้ องจัดให้ มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
ส่ วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้ อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้ องจัด ให้ มี สถานที่ สาหรับผู้ขายของ ห้ องส้ วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้ างมือ
และที่เก็บรวบรวม หรื อที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในส่วนนี ้
ข้ อ ๑๕ สถานที่สาหรับผู้ขายของต้ องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้ างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด ต้ องจัดให้ เป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะ
โดยมีลกั ษณะเป็ นพื ้นเรี ยบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้ างทาความสะอาดได้ ง่าย และไม่มีน ้าขัง เช่น พื ้นคอนกรี ต พื ้นที่ปู
ด้ วยคอนกรี ตสาเร็จ หรื อพื ้นลาดด้ วยยางแอสฟั ลต์
(๓) แผงจาหน่ายสินค้ าประเภทอาหารทาด้ วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็ นแบบพักเก็บได้
(๔) น ้าประปาหรื อน ้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้ มีที่ล้างทาความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน ้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็ นรางแบบเปิ ด ทาด้ วยวัสดุที่มีผิวเรี ยบ มีความ
ลาดเอียงให้ สามารถระบายน ้าได้ สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน ้าออกสูท่ อ่ ระบายน ้าสาธารณะ หรื อแหล่ง
น ้าสาธารณะ และไม่ก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้ อนราคาญแก่ประชาชนข้ างเคียง ในกรณีจาเป็ นเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข อาจกาหนดให้ จดั ให้ มีบอ่ ดักไขมันหรื อบ่อพักน ้าเสีย ก่อนระบายน ้าออก
สูท่ อ่ ระบายน ้าสาธารณะหรื อแหล่งน ้าสาธารณะก็ได้

(๖)
(๖) กรณีที่มีโครงสร้ างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้ าใบ เต็นท์ ร่มหรื อสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ต้ องอยูใ่ นสภาพที่มนั่ คงแข็งแรง
ข้ อ ๑๖ ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้ างมือ ตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข และตังอยู
้ ใ่ นที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ
เว้ นแต่จะจัดให้ มีส้วมเคลื่อนที่ ส้ วมสาธารณะ ส้ วมเอกชนหรื อส้ วมของหน่วยงานราชการที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อยูใ่ น
บริเวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ ให้ มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้ อ ๑๗ ต้ องจัดให้ มีที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่
ละวัน และมีลกั ษณะเหมาะสมตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ ๒ ได้ ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลา
หนึง่ แล้ ว ถ้ าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นัน้ มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นตลาดประเภทที่ ๑
ได้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒
ให้ เป็ นตลาดประเภทที่ ๑ ตามระยะเวลาและขันตอนที
้
่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
หมวด ๓
การดาเนินกิจการตลาด
ข้ อ ๑๙ การจัดวางสินค้ าในตลาดแต่ละประเภทต้ องจัดให้ เป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาด และป้องกันการปนเปื อ้ นในอาหาร
ข้ อ ๒๐ การเปิ ดและปิ ดตลาดต้ องเป็ นไปตามเวลาที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
ข้ อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ ๑ ต้ องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในตลาดให้ ถกู สุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) บารุงรักษาโครงสร้ างต่าง ๆ ของตลาด ให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ ดีตลอดเวลา
เช่น ตัวอาคาร พื ้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้ า ระบบบาบัดน ้าเสียหรื อน ้าทิ ้ง และทางระบายน ้า อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊ อกน ้า ท่อน ้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้ มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน ้าเสียหรื อน ้าทิ ้ง และทางระบายน ้า มิให้ มีกลิ่นเหม็นเป็ นประจาทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้ องส้ วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้ างมือให้ อยูใ่ นสภาพที่สะอาด ใช้ การได้ ดี และเปิ ดให้
ใช้ ตลอดเวลาที่เปิ ดตลาด

(๗)

(๔) จัดให้ มีการล้ างทาความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหาร
สดและแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้ างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้ อยเดือนละ
หนึง่ ครัง้ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้ ง
ให้ มีการล้ างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึง่ ครัง้ ก็ได้
(๕) จัดให้ มีการกาจัดสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้ อยเดือน
ละหนึง่ ครัง้
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ชาแหละมิให้ ปล่อยน ้าหรื อของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพ่ ื ้นตลาด และจัดให้ มีทางระบายน ้าหรื อของเหลวลงสูท่ างระบายน ้าหลักของตลาด
ข้ อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ ๒ ต้ องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในตลาดให้ ถกู สุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดให้ มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทังกรณี
้
ที่มีบอ่ ดักไขมัน บ่อพักน ้าเสีย และทางระบายน ้า มิให้ มีกลิ่นเหม็นเป็ นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้ องส้ วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้ างมือให้ อยูใ่ นสภาพที่สะอาด ใช้ การได้ ดี และเปิ ดให้
ใช้ ตลอดเวลาที่เปิ ดตลาด
(๓) จัดให้ มีการล้ างทาความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหาร
สดและแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ ดาเนินการล้ างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขแจ้ งให้ ปฏิบตั ิ
(๔) จัดให้ มีการป้องกันไม่ให้ น ้าหรื อของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์
ชาแหละลงสูพ่ ื ้นตลาด
ข้ อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อการระบาดของโรคติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ ๑ หรื อตลาดประเภทที่ ๒ ต้ องไม่กระทาการและต้ องควบคุมดูแลมิให้ ผ้ ใู ด
กระทาการ ดังต่อไปนี ้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรื อไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้ วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าไปในตลาด เว้ นแต่สตั ว์ที่นาไปขังไว้ ในที่ขงั สัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรื อชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรื อสุกร ในตลาด รวมทังฆ่
้ าหรื อ
ชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่ที่ตดิ ต่อมาจากสัตว์ในเขตท้ องที่นนั ้
(๔) สะสมหรื อหมักหมมสิ่งหนึง่ สิ่งใดในตลาด จนทาให้ สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็ นเหตุ
ราคาญ เกิดมลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อเป็ นที่เพาะพันธุ์สตั ว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค

(๘)

(๕) ถ่ายเทหรื อทิ ้งมูลฝอยหรื อสิ่งปฏิกลู ในที่อื่นใด นอกจากที่ซงึ่ จัดไว้ สาหรับรองรับมูลฝอย
หรื อสิ่งปฏิกลู
(๖) ทาให้ น ้าใช้ ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็ นเหตุให้ เป็ นหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรื อจุดไฟไว้ ในลักษณะซึง่ อาจเป็ นที่เดือดร้ อนหรื อเกิดอันตรายแก่ผ้ อู ื่น
(๘) ใช้ ตลาดเป็ นที่พกั อาศัย หรื อเป็ นที่พกั ค้ างคืน
(๙) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสัน่ สะเทือน หรื อมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๕
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้ อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ชว่ ยขายของในตลาด ต้ องปฏิบตั แิ ละให้ ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้ จดั ตังตลาด
้
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และเจ้ าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูส่ ินค้ า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้ าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้ างตลาด
(๖) การเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ชว่ ยขายของในตลาดต้ องปฏิบตั เิ กี่ยวกับสินค้ าและแผงจาหน่ายสินค้ า
ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้ วางสินค้ าบนแผงจาหน่ายสินค้ าหรื อขอบเขตที่กาหนด โดยห้ ามวางสินค้ าล ้าแผงจาหน่าย
สินค้ าหรื อขอบเขตที่กาหนด และห้ ามวางสินค้ าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรื อส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ
และแสงสว่าง ทังนี
้ ้ ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ ามวางสินค้ าประเภทวัตถุอนั ตรายปะปนกับสินค้ าประเภทอาหาร
(๓) ให้ วางสินค้ าประเภทอาหาร เครื่ องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูงจากพื ้น
ตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ ามเก็บสินค้ าประเภทอาหารไว้ ใต้ แผงจาหน่ายสินค้ า เว้ นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร หรื ออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิ ดมิดชิด ทังนี
้ ้ ต้ องมีการรักษาความ
สะอาดและป้องกันสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนาโรค
(๙)

(๕) ไม่ใช้ แสงหรื อวัสดุอื่นใดที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็ นจริง
(๖) ห้ ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้ า เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น โดยคาแนะนา
ของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ชว่ ยขายของในตลาดต้ องมีสขุ อนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่เป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อไม่เป็ นพาหะ
นาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ รากสาดน้ อย บิด ไข้ สกุ ใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
โรคผิวหนังที่นา่ รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้ หวัดใหญ่รวมถึงไข้ หวัดใหญ่ที่ตดิ ต่อ
มาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงาน
สาธารณสุข
(๒) ในระหว่างการขายต้ องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้ อย หรื อตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้ าประเภทอาหารต้ องปฏิบตั ติ ามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น
ไม่ไอหรื อจามรดอาหาร ไม่ใช้ มือหยิบจับอาหารที่พร้ อมรับประทานโดยตรง ล้ างมือให้
สะอาดก่อนหยิบหรื อจับอาหาร ไม่สบู บุหรี่ หรื อดื่มสุรา ทังนี
้ ้ ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ชว่ ยขายของในตลาดต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู สุขลักษณะในการ
จาหน่าย
ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรื อสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใช้ และของใช้ ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
(๑) อาหารที่ขายต้ องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื ้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้ องเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรื อแช่น ้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้ องใช้ เครื่ องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้ องมี
อุปกรณ์ปกปิ ดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น และรักษาอุปกรณ์ปกปิ ดอาหารนันให้
้
สะอาด และใช้ การได้ ดีอยูเ่ สมอ
(๔) ในกรณีที่เป็ นแผงจาหน่ายอาหาร ซึง่ มีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้ องจัดสถานที่
ไว้ ให้ เป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนัน้ และต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่ องขูดมะพร้ าว จาน ชาม ช้ อน
และส้ อม ตะเกียบ และแก้ วน ้า ต้ องสะอาด และปลอดภัย มีการล้ างทาความสะอาด
และจัดเก็บที่ถกู ต้ อง
( ๑๐ )

หมวด ๖
ใบอนุญาต
ข้ อ
๒๘ ผู้ใดประสงค์จะจัดตังตลาดจะต้
้
องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ ท้าย
เทศบัญญัตนิ ี ้ พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินคา ประกาศกาหนด
ข้ อ ๒๙ เมื่อได้ รับคาขอรับใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจความ
ถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคาขอแก่ผ้ ขู อ
อนุญาต ก็ให้ สง่ คืนคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับ
คาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้ องหรื อครบถ้ วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตนิ ี ้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้
ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๓๐ ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ ๓๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ ตาม เทศบัญญัตนิ ี ้ให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินคา เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด

(๑๑)

ข้ อ ๓๒ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การจัดตังตลาดเอกชน
้
ฉบับละ ๕๐๐ บาทต่อปี
ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การจัดตังตลาดเอกชน
้
ในวันที่มารับ
ใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรื อก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่อ
อายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนัน้ ถ้ ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับ
เพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้ นแต่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะได้ บอกเลิกการดาเนินกิจการ
นันก่
้ อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้ อ ๓๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตาม เทศ บัญญัตนิ ี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของ เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงินคา
ข้ อ ๓๔ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตนิ ี ้ ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ ง
ความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัติ นี ้ ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามบท
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรื อ เทศบัญญัติ นี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่
ต้ องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ ๓๗ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึ ้นไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
( ๑๒ )

ข้ อ ๓๘ คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้ สง่ หนังสือการแจ้ ง
หรื อคาสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรื อปิ ดหนังสือนันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของ
ผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ ถือว่าผู้นนได้
ั ้ ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ วตังแต่
้ เวลาที่หนังสือไปถึงหรื อวันปิ ดหนังสือ
แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๔๐ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาล
ตาบลศรี โพธิ์เงิน ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก่อได้
ข้ อ ๔๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ี ้ต้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๔๒ ให้ นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
และให้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน ให้ใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิ ทธิราช บาเหน็ด
(นายสิ ทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์ เงิน

