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เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ 

เร่ือง  การควบคุมกิจการตลาด   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน    วา่ด้วยการควบคมุกิจการตลาด 
 
  อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบบัท่ี ๑๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  อนัเป็นพระราชบญัญตัท่ีิมีบทบญัญตับิางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิห้กระท าได้โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย    เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงินค า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
ศรีโพธ์ิเงินค า  และผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย   จงึตราเทศบญัญตัไิว้ดงัตอ่ไปนี  ้
  ข้อ ๑ เทศบญัญตันีิเ้รียกวา่ “เทศบญัญตัิเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  เร่ือง  การควบคมุกิจการตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ เทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน   เม่ือได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านกังานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  แล้วเจ็ดวนั 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลศรีโพธ์ิเงิน  เร่ือง การจดัตัง้ตลาดเอกชน              
พ.ศ.๒๕๕๒ ”  โดยบรรดาเทศบญัญตั ิข้อบญัญตั ิข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ และ ค าสัง่อ่ืนใดของเทศบาลต าบล                   
ศรีโพธ์ิเงิน ในสว่นท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบญัญตันีิ ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัเทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้เทศบญัญตันีิแ้ทน    
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

  ข้อ ๔ ในข้อบญัญตันีิ ้
    “ตลาด ” หมายความวา่ สถานท่ีซึง่ปกตจิดัไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็นท่ีชมุนมุเพ่ือจ าหนา่ยสินค้า
ประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทัง้นี ้                   
ไมว่า่จะมีการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไมก็่ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่จดัไว้ส าหรับให้ผู้ ค้าใช้        
เป็นท่ีชมุนมุเพ่ือจ าหนา่ยสินค้าประเภทดงักลา่วเป็นประจ าหรือเป็นครัง้คราวหรือตามวนัท่ีก าหนด 
    “สินค้า” หมายความวา่ สิ่งของท่ีซือ้ขายกนั 
   “อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค า้จนุชีวิต ได้แก่ 
    ( ๑) วตัถทุกุชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสูร่่างกายไมว่า่ด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลกัษณะ
ใดๆ แตไ่มร่วมถึงยา วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท หรือยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ แล้วแตก่รณี 

( ๒ ) 



 
    ( ๒) วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถเุจือปน
อาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตง่กลิ่นรส 
    “อาหารสด ” หมายความวา่ อาหารประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ และของอ่ืนๆ                            
ท่ีมีสภาพเป็นของสด 
    “อาหารประเภทเนือ้ สตัว์ช าแหละ ” หมายความวา่ อาหารสดประเภท เนือ้สตัว์หรือเนือ้สตัว์                     
ท่ีมีการช าแหละ ณ แผงจ าหนา่ยสินค้า  
    “อาหารแปรรูป ” หมายความวา่ อาหารสดท่ีแปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมกัดอง หรือในรูปอ่ืนๆ 
รวมทัง้ท่ีใช้สารปรุงแตง่อาหาร 
    “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ ” หมายความวา่ อาหารท่ีได้ผา่นการท า ประกอบ หรือปรุงส าเร็จ
พร้อมท่ีจะรับประทานได้ รวมทัง้ของหวานและเคร่ืองดื่มชนิดตา่งๆ  
   “สขุาภิบาลอาหาร” หมายความวา่ การจดัการและควบคมุปัจจยัตา่ง ๆ เพ่ือให้อาหาร
สะอาดปลอดภยัจากเชือ้โรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษซึง่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของผู้บริโภค เชน่ อาหาร                     
ผู้สมัผสัอาหาร สถานท่ีท า ประกอบ ปรุง และจ าหนา่ยอาหาร ภาชนะ อปุกรณ์ สวัต์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
    “แผงจ าหนา่ยอาหาร” หมายความวา่ แผงหรือสถานท่ีท่ีมีการปรุง ประกอบอาหารจนส าเร็จ
ท่ีผู้บริโภคสามารถซือ้บริโภคได้ โดยจะมีการล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะอปุกรณ์ด้วย 
    “การล้างตลาดตามหลกัสขุาภิบาล ” หมายความวา่ การท าความสะอาดตวัอาคาร                      
แผง จ าหนา่ยสินค้าในตลาด  พืน้ ผนงั เพดาน ทาง ระบายน า้ ตะแกรงดกัมลูฝอย บอ่ดกัไขมนั บอ่พกัน า้เสีย                         
ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมลูฝอย ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อา่งล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไมมี่สิ่งปฏิกลูหรือมลู
ฝอย หยากไย ่ฝุ่ นละอองและคราบสกปรก รวมทัง้ให้มีการฆา่เชือ้ ทัง้นี ้สารเคมีท่ีใช้ต้องไมมี่ผลกระทบตอ่ระบบบ าบดั
น า้เสียของตลาด 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซึง่มิใชเ่ป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สญัจรได้  
   “มลูฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสตกิ 
ภาชนะท่ีใสอ่าหาร เถ้า มลูสตัว์หรือซากสตัว์    รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์                      
หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมลูฝอยตดิเชือ้ มลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชมุชน  
   “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ” หมายความวา่ เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผู้ ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน
ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 

( ๓ ) 



 
  ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจดัตัง้ตลาด เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
   การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลงัจากท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ได้ออกใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดตามวรรคหนึง่แล้วจะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินด้วย 
   ความในข้อนีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จดัตัง้
ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าท่ี แตใ่นการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบตัเิชน่เดียวกบัผู้ รับใบอนญุาตตามบทบญัญตัอ่ืิน
แหง่เทศบญัญตันีิแ้ละพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจก าหนด
เง่ือนไขเป็นหนงัสือให้ผู้จดัตัง้ตลาดตามวรรคนีป้ฏิบตัเิป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

 

หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

 

   ข้อ ๖ ตลาด แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ดงันี ้
   (๑)  ตลาดประเภทท่ี ๑ ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร  และมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน
          สว่นท่ี ๑ 

(๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้แก่ ตลาดท่ีไมมี่โครงสร้างอาคารและมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน
สว่นท่ี ๒ 

 ข้อ ๗ ท่ีตัง้ของตลาดต้องอยูห่า่งไมน้่อยกวา่ ๑๐๐ เมตร จากแหลง่ท่ีก่อให้เกิด มลพิษ ของเสีย  
โรงเลีย้งสตัว์ แหลง่โสโครก ท่ีก าจดั สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย อนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั เว้นแต ่จะมีวิธีการ
ป้องกนัซึง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ส่วนที่ ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 

 

   ข้อ ๘ ตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องมีสว่นประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลกูสร้าง คือ อาคารสิ่งปลกูสร้าง
ส าหรับผู้ขายของ ท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อา่งล้างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมลูฝอย และท่ีจอด
ยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในสว่นนี ้
   ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลกูสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และสขุลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไมน้่อยกวา่ ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไมน้่อยกวา่ ๔ เมตร อยา่งน้อยหนึง่ทาง 

(๒) ตวัอาคารตลาดท าด้วยวสัดถุาวร มัน่คง แข็งแรง 
(๓) หลงัคาสร้างด้วยวสัดทุนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสงูของหลงัคาต้องมีความ

เหมาะสมกบัการระบายอากาศของตลาดนัน้ๆ 
( ๔ ) 



 
(๔) พืน้ท าด้วยวสัดถุาวร แข็งแรง ไมด่ดูซมึน า้ เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย  ไมมี่น า้ขงัและ

ไมล่ื่น 
(๕) ทางเดนิภายในอาคารมีความกว้างไมน้่อยกวา่ ๒ เมตร 
(๖) เคร่ืองกัน้หรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวสัดถุาวร และแข็งแรง สามารถป้องกนัสตัว์ เชน่ สนุขั 

มิให้เข้าไปในตลาด 
(๗) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมี่กลิ่นเหม็นอบั 
(๘) ความเข้มของแสงสวา่งในอาคารตลาดไมน้่อยกวา่ ๒๐๐ ลกัซ์ 
(๙) แผง จ าหนา่ย สินค้า ประเภทอาหารท าด้วยวสัดถุาวร เรียบ มีความลาดเอียง                        

และท าความสะอาดง่าย  มีความ สงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ ๖๐ เซนตเิมตร  มีพืน้ท่ีไมน้่อย
กวา่   ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีท่ีนัง่ส าหรับผู้ขายของแยก
ตา่งหากจากแผง  

(๑๐) น า้ประปาหรือน า้สะอาดแบบระบบทอ่อยา่งเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ 
ทัง้นี ้ต้องวางทอ่ในลกัษณะท่ีปลอดภยั ไมเ่กิดการปนเปือ้นจากน า้โสโครก ไมต่ดิหรือทบั
กบัทอ่ระบายน า้เสียหรือสิ่งปฏิกลู โดย 
(ก) มีท่ีล้างอาหารสดอยา่งน้อย ๑ จดุ และในแตล่ะจดุจะต้องมีก๊อกน า้ ไมน้่อยกวา่                   
๓ ก๊อก กรณีท่ีมีแผงจ าหนา่ยอาหารสดตัง้แต ่๓๐ แผง ขึน้ไป ต้องจดัให้มีท่ีล้างอาหาร
สด ๑ จดุตอ่จ านวนแผงจ าหนา่ยอาหารสดทกุ ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง                               
ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 
(ข) มีก๊อกน า้ประจ าแผงจ าหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช าแหละ และแผงจ าหนา่ย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
(ค) มีท่ีเก็บส ารองน า้ในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอ่การใช้ กรณีท่ีมีแผงจ าหนา่ย
อาหารสดตัง้แต ่๕๐ แผงขึน้ไป ต้องจดัให้มีน า้ส ารองอยา่งน้อย ๕ ลกูบาศก์เมตรตอ่
จ านวนแผงจ าหนา่ยอาหารสดทกุ ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง                      
ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 

(๑๑) ระบบบ าบดัน า้เสียหรือน า้ทิง้ และทางระบายน า้ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุ
อาหาร ทัง้นี ้ให้มีตะแกรงดกัมลูฝอยและบอ่ดกัไขมนัด้วย 

(๑๒) การตดิตัง้ระบบการป้องกนัอคัคีภยัตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บงัคบักบัตลาดท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บงัคบั 
และมีข้อจ ากดัเร่ืองพืน้ท่ีซึง่ไมอ่าจจดัให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณ
ตลาด และทางเดนิภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 

 



   ( ๕ ) 
 
  ข้อ ๑๐ ต้องจดัให้มีท่ีขนถ่ายสินค้าตัง้อยู่ในบริเวณหนึง่บริเวณใดโดยเฉพาะ มีพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแตล่ะวนั และสะดวกตอ่การขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
   ข้อ ๑๑ ต้องจดัให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอา่งล้างมือตามแบบและจ านวนท่ีก าหนดในกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร และตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมนอกตวัอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูใ่นอาคารตลาดต้องแยกเป็น
สดัสว่นโดยเฉพาะ มีผนงักัน้โดยไมใ่ห้มีประตเูปิดสูบ่ริเวณจ าหนา่ยอาหารโดยตรง   
   ข้อ ๑๒ ต้องจดัให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมลูฝอย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุ
อาคาร ตัง้อยูน่อกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีรถเก็บขนมลูฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกนัไมใ่ห้
สตัว์เข้าไปคุ้ยเข่ีย ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นชอบวา่เหมาะสมกบั
ตลาดนัน้ 
  ข้อ ๑๓ ต้องจดัให้มีท่ีจอดยานพาหนะอยา่งเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด  

 
ส่วนที่ ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 
 

   ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องจดัให้มีสถานท่ีส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อา่งล้างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวม หรือท่ีรองรับมลูฝอย ตามท่ีก าหนดในสว่นนี ้
   ข้อ ๑๕ สถานท่ีส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสขุลกัษณะ  ดงัตอ่ไปนี ้
                                (๑) ทางเดนิภายในตลาดมีความกว้างไมน้่อยกวา่ ๒ เมตร  
   (๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด ต้องจดัให้เป็นสดัสว่นโดยเฉพาะ                        
โดยมีลกัษณะเป็นพืน้เรียบ แข็งแรง ไมล่ื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไมมี่น า้ขงั เชน่ พืน้คอนกรีต พืน้ท่ีปู
ด้วยคอนกรีตส าเร็จ หรือพืน้ลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
   (๓) แผงจ าหนา่ยสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวสัดแุข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย  
มีความสงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ ๖๐ เซนตเิมตร และอาจเป็นแบบพกัเก็บได้ 
   (๔) น า้ประปาหรือน า้สะอาดอยา่งเพียงพอ และจดัให้มีท่ีล้างท าความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจ าหนา่ยอาหารสด แผงจ าหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช าแหละ และแผงจ าหนา่ยอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 
   (๕) ทางระบายน า้จากจดุท่ีมีท่ีล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวสัดท่ีุมีผิวเรียบ มีความ
ลาดเอียงให้สามารถระบายน า้ได้สะดวก มีตะแกรงดกัมลูฝอยก่อนระบายน า้ออกสูท่อ่ระบายน า้สาธารณะ หรือแหลง่
น า้สาธารณะ และไมก่่อให้เกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ อาจก าหนดให้จดัให้มีบอ่ดกัไขมนัหรือบอ่พกัน า้เสีย ก่อนระบายน า้ออก                      
สูท่อ่ระบายน า้สาธารณะหรือแหลง่น า้สาธารณะก็ได้ 
 



( ๖ ) 
 
   (๖) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลงัคา โครงเหล็กคลมุผ้าใบ เตน็ท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกนั ต้องอยูใ่นสภาพท่ีมัน่คงแข็งแรง 
 

    ข้อ ๑๖ ต้องจดัให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และอา่งล้างมือ ตามจ านวนและหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะท่ี
เจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ 
เว้นแตจ่ะจดัให้มีส้วมเคล่ือนท่ี ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหนว่ยงานราชการท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้อยูใ่น
บริเวณใกล้เคียง ทัง้นี ้ให้มีระยะหา่งจากตลาดไมเ่กิน ๕๐ เมตร 
   ข้อ ๑๗ ต้องจดัให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมลูฝอยอยา่งเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมลูฝอยในแต่
ละวนั และมีลกัษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
  ข้อ ๑๘ เม่ือผู้ รับใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้ด าเนินกิจการตอ่เน่ืองกนัเป็นระยะเวลา
หนึง่แล้ว ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินเห็นวา่ตลาดประเภทท่ี ๒ นัน้ มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นตลาดประเภทท่ี ๑                       
ได้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินและผู้ รับใบอนญุาตร่วมกนัพิจารณาก าหนดแผนการพฒันาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒               
ให้เป็นตลาดประเภทท่ี  ๑  ตามระยะเวลาและขัน้ตอนท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 

 

หมวด ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

 

   ข้อ ๑๙ การจดัวางสินค้าในตลาดแตล่ะประเภทต้องจดัให้เป็นหมวดหมูแ่ละไมป่ะปนกนั เพ่ือสะดวก
ในการดแูลความสะอาด และป้องกนัการปนเปือ้นในอาหาร 
  ข้อ ๒๐ การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด  
  ข้อ ๒๑ ผู้ รับใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถกูสขุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างตา่ง ๆ ของตลาด ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา                       
เชน่ ตวัอาคาร พืน้ ฝ้าเพดาน แผงจ าหนา่ยสินค้า ระบบบ าบดัน า้เสียหรือน า้ทิง้ และทางระบายน า้ อปุกรณ์ตา่ง ๆ    
เชน่ สายไฟ หลอดไฟ พดัลม ก๊อกน า้ ทอ่น า้ประปา และสาธารณปูโภคอ่ืน 
   (๒) จดัให้มีการเก็บกวาดมลูฝอยบริเวณตลาด และดแูลความสะอาดของตะแกรงดกั                  
มลูฝอย บอ่ดกัไขมนั ระบบบ าบดัน า้เสียหรือน า้ทิง้ และทางระบายน า้ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทกุวนั และดแูลท่ี
เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมลูฝอยให้ถกูสขุลกัษณะเสมอ 
   (๓) ดแูลห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอา่งล้างมือให้อยูใ่นสภาพท่ีสะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 
 
 

(๗) 



 
   (๔) จดัให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทกุวนั โดยเฉพาะแผงจ าหนา่ยอาหาร
สดและแผงจ าหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลกัการสขุาภิบาลอยา่งน้อยเดือนละ 
หนึง่ครัง้ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคตดิตอ่ เจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุอาจแจ้ง
ให้มีการล้างตลาดตามหลกัการสขุาภิบาลมากกวา่เดือนละหนึง่ครัง้ก็ได้ 
   (๕) จดัให้มีการก าจดัสตัว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอยา่งน้อยเดือน
ละหนึง่ครัง้ 
   (๖) ดแูลแผงจ าหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช าแหละมิให้ปลอ่ยน า้หรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพื่น้ตลาด และจดัให้มีทางระบายน า้หรือของเหลวลงสูท่างระบายน า้หลกัของตลาด 
 

  ข้อ ๒๒ ผู้ รับใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถกูสขุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) จดัให้มีการเก็บกวาดมลูฝอยบริเวณตลาด และดแูลความสะอาดของตะแกรงดกัมลูฝอย 
รวมทัง้กรณีท่ีมีบอ่ดกัไขมนั บอ่พกัน า้เสีย และทางระบายน า้ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทกุวนั และดแูลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมลูฝอยให้ถกูสขุลกัษณะเสมอ 
   (๒) ดแูลห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอา่งล้างมือให้อยูใ่นสภาพท่ีสะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 
   (๓) จดัให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทกุวนั โดยเฉพาะแผงจ าหนา่ยอาหาร
สดและแผงจ าหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคตดิตอ่ ให้ด าเนินการล้างตลาด
ตามหลกัการสขุาภิบาล ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุแจ้งให้ปฏิบตัิ 
   (๔) จดัให้มีการป้องกนัไมใ่ห้น า้หรือของเหลวไหลจากแผงจ าหนา่ยอาหารประเภทเนือ้สตัว์
ช าแหละลงสูพื่น้ตลาด 
  ข้อ ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัเหตรุ าคาญ มลพิษท่ีเป็นอนัตราย หรือการระบาดของโรคตดิตอ่ 
ผู้ รับใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องไมก่ระท าการและต้องควบคมุดแูลมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) จ าหนา่ยอาหารท่ีไมส่ะอาดหรือไมป่ลอดภยัตามกฎหมายวา่ด้วยอาหารในตลาด  
   (๒) น าสตัว์ทกุชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแตส่ตัว์ท่ีน าไปขงัไว้ในท่ีขงัสตัว์เพ่ือจ าหนา่ย  
   (๓) ฆา่หรือช าแหละสตัว์ใหญ่ เชน่ โค กระบือ แพะ แกะ หรือสกุร ในตลาด รวมทัง้ฆา่หรือ
ช าแหละสตัว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ท่ีตดิตอ่มาจากสตัว์ในเขตท้องท่ีนัน้ 
   (๔) สะสมหรือหมกัหมมสิ่งหนึง่สิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ
ร าคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอนัตราย หรือเป็นท่ีเพาะพนัธุ์สตัว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
 
 

(๘) 



 
   (๕) ถ่ายเทหรือทิง้มลูฝอยหรือสิ่งปฏิกลูในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซึง่จดัไว้ส าหรับรองรับมลูฝอย
หรือสิ่งปฏิกลู 
   (๖) ท าให้น า้ใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตใุห้เป็นหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
   (๗) ก่อหรือจดุไฟไว้ในลกัษณะซึง่อาจเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอนัตรายแก่ผู้ อ่ืน  
   (๘) ใช้ตลาดเป็นท่ีพกัอาศยั หรือเป็นท่ีพกัค้างคืน  
   (๙) กระท าการอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตรุ าคาญ มลพิษท่ีเป็นอนัตราย หรือการระบาด                 
ของโรคตดิตอ่ เชน่ เสียงดงั แสงกระพริบ ความสัน่สะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 
หมวด ๕ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

   ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ชว่ยขายของในตลาด ต้องปฏิบตัแิละให้ความร่วมมือกบัผู้ รับใบอนญุาต              
ให้จดัตัง้ตลาด เจ้าพนกังานท้องถ่ิน และเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) การจดัระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด  
  (๒) การจดัหมวดหมูส่ินค้า  
  (๓) การดแูลความสะอาดแผงจ าหนา่ยสินค้าของตน  
  (๔) การรวบรวมมลูฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม  
  (๕) การล้างตลาด  
  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสขุาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
  (๗) การตรวจสขุภาพตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ  
 

  ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ชว่ยขายของในตลาดต้องปฏิบตัเิก่ียวกบัสินค้าและแผงจ าหนา่ยสินค้า 
ดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหนา่ยสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล า้แผงจ าหนา่ย
สินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด และห้ามวางสินค้าสงูจนอาจเกิดอนัตรายหรือสง่ผลกระทบตอ่ระบบการระบายอากาศ 
และแสงสวา่ง ทัง้นี ้ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
  (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวตัถอุนัตรายปะปนกบัสินค้าประเภทอาหาร  
  (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองดื่ม และภาชนะอปุกรณ์ในขอบเขตท่ีก าหนด โดยสงูจากพืน้
ตลาดไมน้่อยกวา่  ๖๐ เซนตเิมตร 
  (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหนา่ยสินค้า เว้นแตอ่าหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท
ตามกฎหมายวา่ด้วยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการป้องกนัการเนา่เสียและปกปิดมิดชิด ทัง้นี ้ต้องมีการรักษาความ
สะอาดและป้องกนัสตัว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 

(๙) 



 
  (๕) ไมใ่ช้แสงหรือวสัดอ่ืุนใดท่ีท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารตา่งไปจากสภาพท่ีเป็นจริง  
  (๖) ห้ามตอ่เตมิแผงจ าหนา่ยสินค้า เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยค าแนะน า
ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
   ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ชว่ยขายของในตลาดต้องมีสขุอนามยัสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่  ไมเ่ป็นโรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือไมเ่ป็นพาหะ
น าโรคตดิตอ่ เชน่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บดิ ไข้สกุใส หดั คางทมู วณัโรคในระยะ
อนัตราย โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม   
โรคผิวหนงัท่ีนา่รังเกียจ ไวรัสตบัอกัเสบชนิดเอ  ไข้หวดัใหญ่รวมถึงไข้หวดัใหญ่ท่ีตดิตอ่
มาจากสตัว์ และโรคตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุ 

(๒) ในระหวา่งการขายต้องแตง่กายสภุาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

(๓) ในระหวา่งขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบตัติามหลกัสขุอนามยัสว่นบคุคล เชน่           
ไมไ่อหรือจามรดอาหาร ไมใ่ช้มือหยิบจบัอาหารท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้
สะอาดก่อนหยิบหรือจบัอาหาร ไมส่บูบหุร่ีหรือด่ืมสรุา ทัง้นี ้ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

   ข้อ ๒๗  ผู้ขายของและผู้ชว่ยขายของในตลาดต้องปฏิบตัใิห้ถกูสขุลกัษณะในการ จ าหนา่ย              
ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น า้ใช้ และของใช้ตา่ง  ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) อาหารท่ีขายต้องสะอาด และปลอดภยัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วย
อาหาร 

(๒) อาหารสดเฉพาะสตัว์ เนือ้สตัว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอณุหภมูิ ไมเ่กิน               
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแชน่ า้แข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจ าหนา่ยอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เคร่ืองใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมี
อปุกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้น และรักษาอปุกรณ์ปกปิดอาหารนัน้ให้
สะอาด และใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 

(๔) ในกรณีท่ีเป็นแผงจ าหนา่ยอาหาร ซึง่มีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจดัสถานท่ี
ไว้ให้เป็นสดัสว่นโดยเฉพาะเพื่อการนัน้ และต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามหลกัการ
สขุาภิบาลอาหาร 

(๕) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และภาชนะอปุกรณ์ท่ีใช้ เชน่ เขียง เคร่ืองขดูมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน า้ ต้องสะอาด และปลอดภยั มีการล้างท าความสะอาด
และจดัเก็บท่ีถกูต้อง 

( ๑๐ ) 



 
หมวด ๖ 
ใบอนุญาต 

 

  ข้อ ๒๘  ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้ตลาดจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย             
เทศบญัญตันีิ ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงินค า ประกาศก าหนด 

 

  ข้อ ๒๙ เม่ือได้รับค าขอรับใบอนญุาตหรือค าขอตอ่อายใุบอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความ
ถกูต้องและความสมบรูณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏวา่ค าขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน เทศบญัญตันีิ ้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนญุาตแก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องสง่คืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนญุาต ก็ให้สง่คืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับ     
ค าขอ 
  เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้                
ขออนญุาตทราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้รับค าขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน                            
เทศบญัญตันีิ ้
  ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั แตต้่องมีหนงัสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หากไมม่ารับภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่สละสิทธ์ิ 
  ข้อ ๓๑ บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตาม เทศบญัญตันีิใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต                         
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงินค า เทา่นัน้ 
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบั                        
เสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด  
 
 
 

(๑๑) 



 
  ข้อ ๓๒ อตัราคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาต การจดัตัง้ตลาดเอกชน ฉบบัละ ๕๐๐ บาทตอ่ปี 
  ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องเสียคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาต  การจดัตัง้ตลาดเอกชน ในวนัท่ีมารับ
ใบอนญุาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก หรือก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ าหรับกรณีท่ีเป็นการขอตอ่ 
อายใุบอนญุาตตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียคา่ธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ช าระคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแตผู่้ ได้รับใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการ
นัน้ก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครัง้ตอ่ไป 
  ในกรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ค้างช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่               
สองครัง้ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการด าเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจ านวน 
  ข้อ ๓๓ บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับตาม เทศบญัญตันีิ ้  ให้เป็นรายได้ของ เทศบาลต าบล                          
ศรีโพธ์ิเงินค า 
  ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนญุาตตาม เทศบญัญตันีิ ้ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย                     
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓๕ ในกรณีท่ีใบอนญุาตสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืน
ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้
   การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ                  
และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าส าเนาบนัทกึการแจ้ง
ความตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีแหง่ท้องท่ีท่ีใบอนญุาตสญูหายมาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนญุาตถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตน าใบอนญุาตเดมิเทา่ท่ีเหลืออยู ่มาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย 
  ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตตาม เทศบญัญตัินี ้ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบท
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบญัญตัิ นี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ี
ได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้ภายในเวลาท่ีเห็น   สมควรแต่
ต้องไมเ่กินสิบห้าวนั 
  ข้อ ๓๗  เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต 
   (๑) ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ         
พ.ศ.๒๕๓๕ 
             ( ๑๒ ) 



 
              ข้อ ๓๘ ค าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาต ให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ รับ

ใบอนญุาตทราบ ในกรณีท่ีไมพ่บผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้ รับใบอนญุาตไมย่อมรับค าสัง่ดงักลา่ว ให้สง่หนงัสือการแจ้ง
หรือค าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนงัสือนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภมูิล าเนาหรือส านกัท าการงานของ
ผู้ ท่ีต้องรับหนงัสือและให้ถือวา่ผู้นัน้ได้ทราบหนงัสือดงักลา่วแล้วตัง้แตเ่วลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือ                        
แล้วแตก่รณี  

              ข้อ ๔๐ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาล                          
ต าบลศรีโพธ์ิเงิน  ในเร่ืองใดหรือทกุเร่ืองก่อได้ 
  ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามเทศบญัญตันีิต้้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔๒  ให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ ้                                
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ  หรือค าสัง่เพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ ้ 
                           ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั นั้นเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบล           
ศรีโพธ์ิเงิน ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

        ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
 

 

 

     สิทธิราช  บ าเหน็ด 

               (นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 

 

 
 

 

 

 

          
 


