เรื่อง

ประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
ให้ ใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง ตลาด พ.ศ.2553
………………………………………………..

ด้ วย เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ได้ จดั ทาร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลเรื่ อง ตลาด พ.ศ.
2553 ซึง่ ตามระเบียบต้ องให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด พิจารณาให้ ความเห็นชอบ นัน้
บัดนี ้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลดังกล่าวแล้ ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) จึงประกาศเป็ นเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ตังแต่
้ วนั ที่ 18
มกราคม 2553 เป็ นต้ นไป
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2553
นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
(นายอัมรินทร์

ตังประกอบ)
้

นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง
ตลาด
พ.ศ. 2553
ของ
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง ตลาด
พ.ศ. 2553
หลักการ
เพื่อให้ มีเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อานาจในมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ
ขอเสนอร่างเทศบัญญัตเิ รื่ อง ตลาด พ.ศ. 2553 ต่อสภาเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบเป็ นเทศบัญญัตขิ องเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ

เหตุผล
เนื่ องจากข้ อบัง คับตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยกะปิ เรื่ องตลาด พ.ศ.
2539 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้ อยู่ไม่เป็ นปั จจุบนั อีกทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินกิจการตลาด ตามมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 45 มาตรา 55 และ
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2546 จึงตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2553 ขึ ้น

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55
และมาตรา 58 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อัน เป็ นพระราชบัญ ญั ติ
บางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิทธิ์ และเสรี ภาพของบุคคล ในมาตรา 29 มาตรา 33 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ และผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 เทศบัญ ญั ติ นี เ้ รี ย กว่ า “เทศบัญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลห้ ว ยกะปิ เรื่ อ ง ตลาด
พ.ศ. 2553”
ข้ อ 2 เทศบัญ ญัติ นีใ้ ห้ ใช้ บัง คับในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ตัง้ แต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 3 บรรดาข้ อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรื อคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ ตราไว้ แล้ วใน
เทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตินี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 4 ในเทศบัญญัตนิ ี ้
“ตลาด” หมายความว่ า สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จัด ไว้ ใ ห้ ผ้ ูค้ า ใช้ เ ป็ นที่ ชุม นุม เพื่ อ
จาหน่ายสินค้ าประเภทสัตว์ เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุงแล้ ว
หรื อของเสียง่าย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะมีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอื่นด้ วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึง่ 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
(1) วัตถุทกุ ชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนาเข้ าสู่ร่างกายไม่ว่าด้ วยวิธีใดๆ หรื อใน
รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่า
ด้ วยการนัน้ แล้ วแต่กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ หรื อใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่ องปรุงแต่งกลิ่นรส

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื อ้ สัตว์ ผัก ผลไม้ และ
ของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็ นของสด
“อาหารสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการชาแหละ
ณ แผงจาหน่ายอาหารซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ น ้าชาระล้ างอยูเ่ สมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อื่นๆ เป็ นต้ น
“อาหารแปรรู ป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรู ป ทาให้ แห้ ง หรื อหมักดอง
หรื อในรูปอื่นๆ รวมทังที
้ ่ใช้ สารปรุงแต่งอาหาร
“อาหารปรุ ง ส าเร็ จ ” หมายความว่า อาหารที่ ไ ด้ ผ่านการทา ประกอบ ปรุ ง
จนสาเร็จพร้ อมที่จะรับประทานได้ รวมทังของหวานและเครื
้
่ องดื่มชนิดต่างๆ ที่มิได้ บรรจุในภาชนะที่ปิด
สนิท
“แผงจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรื อสถานที่ที่มีการปรุ ง ประกอบ
อาหารจนสาเร็ จที่ผ้ ูบริ โภคสามารถซื ้อบริ โภคได้ โดยจะมีการล้ างทาความสะอาดอาหารและภาชนะ
อุปกรณ์ด้วย
“การล้ า งตลาดตามหลัก สุข าภิ บ าล” หมายความว่า การท าความสะอาด
ตัวอาคาร แผงขายของในตลาด พื ้น ผนัง เพดาน รางระบายนา้ ห้ องนา้ ห้ องส้ วม และบริ เวณต่างๆ
รอบตัวอาคารตลาดให้ สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่ นละออง คราบสกปรกและอื่นๆ
รวมทังให้
้ มีการฆ่าเชื ้อโรค และกาจัดสัตว์พาหะนาโรค ทังนี
้ ้ สารเคมีที่ใช้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บาบัด น ้าเสียของตลาด
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรื อทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้ สญ
ั จรได้
“มูล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิน ค้ า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตัง้
จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้ อ 5 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจัดตังตลาด
้
เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
การเปลี่ ย นแปลง ขยายหรื อ ลดสถานที่ ห รื อ บริ เ วณที่ ใ ช้ เ ป็ นตลาดภายหลัง จากที่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นได้ ออกใบอนุญ าตให้ จัดตัง้ ตลาดตามวรรคหนึ่ง แล้ วจะกระทาได้ ต่อเมื่ อได้ รั บ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นด้ วย
ความในข้ อนี ้มิให้ ใช้ บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้ องถิ่นหรื อองค์กรของ
รัฐที่ได้ จดั ตังตลาดขึ
้
้นตามอานาจหน้ าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้ องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญ าตตามบทบัญ ญัติอื่น แห่ง เทศบัญ ญัติ นี แ้ ละพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ด้ วย และให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็ นหนังสือให้ ผ้ จู ดั ตังตลาดตามวรรคนี
้
้ปฏิบตั ิ
เป็ นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด 2
ลักษณะของตลาด
ข้ อ 6 ตลาด แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้ แก่ ตลาดที่มีโครงสร้ างอาคารและมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้
ในส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้ แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้ างอาคารและมีลกั ษณะตามที่กาหนด
ไว้ ในส่วนที่ 2
ข้ อ 7 ที่ตงของตลาดต้
ั้
องตังอยู
้ ่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้ เกิดมลพิษ
ของเสีย โรงเลี ้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดมูลฝอย อันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เว้ นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ส่ วนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
ข้ อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้ องมี เนื อ้ ที่ ตามความเหมาะสม โดยมี ส่วนประกอบของ
สถานที่ แ ละสิ่ ง ปลูก สร้ าง คื อ อาคารสิ่ ง ปลูก สร้ างส าหรั บ ผู้ข ายของ ที่ ข นถ่ า ยสิ น ค้ า ส้ ว มและที่
ถ่ายปั สสาวะ ที่พกั รวมมูลฝอย และที่จอดรถตามที่กาหนดในส่วนนี ้
ข้ อ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ต้ องจัดให้ มีอาคารสิ่งปลูกสร้ างสาหรับผู้ขายของ และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้ างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้ าออกบริ เวณตลาด
กว้ างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้ อยหนึง่ ทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้ วยวัสดุถาวร มัน่ คง แข็งแรง
(3) หลังคาสร้ างด้ วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้ องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนันๆ
้
(4) พื ้นทาด้ วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบ ทาความสะอาดง่ายและไม่มีน ้าขัง
(5) ทางเดินภายในอาคารและประตูมี ความกว้ างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผนัง ทาด้ วย
วัสดุถาวร หรื อเป็ นตาข่ายลวด แข็งแรง สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(6) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม
(7) ความเข้ มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ใช้ แสง
หรื อวัสดุอื่นที่ทาให้ สีของสินค้ าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ

(8) แผงขายสิ น ค้ าท าด้ ว ยวัส ดุถาวร เรี ยบ มี ความลาดเอี ยง ทาความสะอาดง่ า ย
มีพื ้นที่แผงไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีทางเข้ าแผงของผู้ขาย
ของกว้ างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร มีที่นงั่ สาหรับผู้ขายของไว้ โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหาก
จากแผงและสะดวกต่อการเข้ าออก
(9) จัดให้ มีน ้าประปาหรื อน ้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้ างสินค้ าหรื อ
ล้ างมือ โดยต้ องจัดให้ มีที่ล้างสินค้ าอาหารสดอย่างน้ อย 1 จุดต่อทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ 30 แผงถ้ า
เกิน 15 แผงให้ ถือเป็ น 30 แผง และในแต่ละจุดจะต้ องมีก๊อกน ้าไม่น้อยกว่า 3 ก๊ อก แต่สาหรับแผงขาย
อาหารสัตว์ชาแหละ หรื อแผงจาหน่ายอาหารต้ องมีก๊อกน ้าประจาแผง และมีการวางท่อ ในลักษณะที่
ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื อ้ นจากน ้าโสโครก ไม่ติดหรื อทับกับท่ออุจจาระ และต้ องจัดให้ มีที่เก็บสารอง
น ้าให้ มีปริมาณเพียงพออย่างน้ อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100
แผงถ้ าเกิน 50 แผงให้ ถือเป็ น 100 แผง และสะดวกต่อการใช้
(10) มีทางระบายน ้าทาด้ วยวัสดุถาวร เรี ยบ โดยทางระบายน ้าภายในตลาดต้ องเป็ น
แบบเปิ ด ส่วนทางระบายน ้ารอบตลาดต้ องเป็ นแบบรูปตัวยูและมีฝาปิ ดที่สามารถเปิ ดทาความสะอาด
ได้ ง่าย มีความลาดเอียงระบายน ้าได้ สะดวก มีบอ่ ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบาบัดน ้าเสีย โดย
น ้าทิ ้งต้ องได้ มาตรฐานน ้าทิ ้งตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร เว้ นแต่จะได้ จดั ส่งน ้าเสียไปบาบัด
ในระบบบาบัดนา้ เสี ยรวมของราชการส่วนท้ องถิ่ นโดยได้ เสี ยค่าบริ การตามอัตราของราชการส่วน
ท้ องถิ่นนัน้
(11) ต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์เครื่ องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารติดตัง้
ไว้ ในบริเวณที่มองเห็นได้ ง่าย และสะดวกต่อการใช้ งาน
ข้ อ 10 ที่ขนถ่ายสินค้ าต้ องจัดให้ มีและอยู่ในบริ เวณหนึ่งบริ เวณใดโดยเฉพาะ มีพื ้นที่
เพี ย งพอส าหรั บ การขนถ่ า ยสิ น ค้ า ในแต่ ล ะวัน และสะดวกต่ อ การขนถ่ า ยสิ น ค้ า และการรั ก ษา
ความสะอาด
ข้ อ 11 ส้ ว มและที่ ถ่ า ยปั สสาวะต้ อ งมี และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และสุข ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี ้
(1) ตังอยู
้ ่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรื อในกรณีที่อยู่ในอาคารต้ องแยกเป็ น
สัดส่วนเฉพาะ
(2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปั สสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้ องป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะนาโรคได้ และไม่ปนเปื อ้ นแหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าใต้ ดนิ ทุกขันตอน
้
(3) ห้ องส้ วมต้ องสร้ างด้ วยวัสดุทนทานและทาความสะอาดง่าย มีขนาดเนื ้อที่ภายใน
ไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นงั่ และมีความกว้ างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีประตูเปิ ด
เข้ าออกโดยสะดวก และมีผนังกันเพื
้ ่อมิให้ ประตูเปิ ดสูบ่ ริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง

(4) ระยะดิ่งระหว่างพื ้นถึงส่วนต่าสุดของคานหรื อเพดาน หรื อสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรื อ
เพดาน ต้ องไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของพื ้นที่ห้องหรื อมี
พัดลมระบายอากาศ
(5) พื ้นห้ องส้ วมต้ องเรี ยบ ไม่ลื่น มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 และไม่มีน ้าขัง มี
จุดระบายน ้าทิ ้งอยูใ่ นตาแหน่งต่าสุดของพื ้นห้ อง
(6) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้ องมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:10
(7) มีท่อระบายก๊ าซ ณ จุดฐานของโถส้ วม ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50
เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาส้ วมหรื อสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊ าซไม่รบกวนผู้อื่น
(8) ความเข้ มของแสงสว่างในห้ องส้ วมไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
(9) จัดให้ มี กระดาษช าระ หรื อนา้ ส าหรับช าระให้ เพี ยงพอสาหรั บห้ องส้ วมทุกห้ อง
รวมทังจั
้ ดให้ มีการทาความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็ นประจาทุกวัน
(10) ห้ องส้ วมหญิงต้ องมีภาชนะรองรับและมีวสั ดุหอ่ ผ้ าอนามัยโดยเฉพาะ
(11) ที่ถ่ายปั สสาวะชายต้ องเป็ นวัสดุเคลือบหรื อโลหะไม่เป็ นสนิม และมีนา้ สาหรับ
ชาระล้ างตลอดเวลาที่ใช้
ข้ อ 12 จานวนส้ วม ที่ถ่ายปั สสาวะ และอ่างล้ างมือ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคาร
ข้ อ 13 ที่พกั รวมมูลฝอยต้ องมีลกั ษณะเป็ นสิ่งปลูกสร้ างถาวร หรื อเป็ นที่พกั ที่มีลกั ษณะ
เป็ นภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิ ดและ
ป้องกันสัตว์เข้ าไปคุ้ยเขี่ยได้ ที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นชอบ
ตามความเหมาะสมกับตลาดนันๆ
้ และตังอยู
้ ่ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื ้นที่ที่รถเข้ าออกได้
สะดวก
ข้ อ 14 ที่จอดรถต้ องจัดให้ มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
ส่ วนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ข้ อ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ต้ องมี เนื อ้ ที่ ตามความเหมาะสม และให้ มี บริ เวณที่ จัดไว้
สาหรับผู้ขายของ ส้ วม ที่ถ่ายปั สสาวะและอ่างล้ างมือ และที่พกั รวมมูลฝอย ตามที่กาหนดในส่วนนี ้
ข้ อ 16 บริ เ วณที่ จั ด ไว้ ส าหรั บ ผู้ ขายของต้ องมี แ ละเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) พื ้นต้ องเรี ยบ แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย และไม่มีน ้าขัง

(2) กรณีที่มีโครงสร้ างเฉพาะเสาหลังคาหรื อโครงสร้ างที่ไม่ถาวร เช่น โครงเหล็ก โครง
ผ้ าใบ เป็ นต้ น ต้ องทาด้ วยวัสดุที่มนั่ คงแข็งแรง
(3) แผงขายสินค้ าต้ องทาด้ วยวัสดุเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร อาจเป็ นแผงที่พบั เก็บได้ และมีบริเวณสาหรับผู้ขายของกว้ างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
(4) ทางเดินในตลาดมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(5) จัดให้ มีน ้าประปาหรื อน ้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้ มีที่ล้างสาหรับอาหารสด
อาหารสัตว์ชาแหละ รวมทังแผงจ
้
าหน่ายอาหารด้ วย
(6) จัด ให้ มี ท างระบายน า้ เฉพาะจุด ที่ มี ก ารล้ า งส าหรั บ บริ เ วณที่ มี ก ารจ าหน่ า ย
อาหารสด อาหารสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหารในตลาด โดยทาเป็ นแบบเปิ ดด้ วยวัสดุถาวร
เรี ยบ มีความลาดเอียง ระบายน ้าได้ สะดวก มีบอ่ ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน ้าเสีย ก่อนระบายน ้า
ออกสู่ ท างระบายน า้ สาธารณะ ทั ง้ นี ต้ ้ องไม่ ร ะบายน า้ สู่ แ หล่ ง น า้ สาธารณะและไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเดือดร้ อนราคาญแก่ประชาชนข้ างเคียง หากมีพื ้นที่เกิน 2,500 ตารางเมตร จะต้ องมีระบบบาบัด
น ้าเสียด้ วย
ข้ อ 17 ส้ วม ที่ ถ่ า ยปั ส สาวะ และอ่ า งล้ างมื อ ต้ อ งเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะตามที่ กาหนดในข้ อ 11(2)-(11) และมี จ านวนตามที่ กาหนดในข้ อ 12 และตัง้ อยู่ในที่
เหมาะสมนอกบริ เวณซึ่งเป็ นที่ตงแผงขายสิ
ั้
นค้ า เว้ นแต่จะจัดให้ มีส้วมเคลื่อนที่ ส้ วมสาธารณะ ส้ วม
เอกชน หรื อส้ ว มของหน่ ว ยงานราชการที่ ไ ด้ รับ อนุญ าตให้ ใช้ ไ ด้ อยู่ใ นบริ เ วณใกล้ เคี ยง ทัง้ นี ้ ต้ องมี
ระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร
ข้ อ 18 ที่พักรวมมูล ฝอยต้ องมี ลักษณะที่เหมาะสมและมี ขนาดเพียงพอที่จะรองรั บ
ปริ ม าณมูล ฝอยในแต่ล ะวัน ตามที่เ จ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ
หมวด 3
การดาเนินกิจการตลาด
ข้ อ 19 การจัดวางสินค้ าแต่ละประเภทในตลาดต้ องจัดให้ เป็ นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื อ้ นในอาหาร สาหรับกรณีที่เป็ นอาหาร
สดหรื ออาหารเนื ้อสัตว์ชาแหละซึ่งอาจมีน ้าหรื อของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้ องมีการกันไม่
้ ให้ น ้าหรื อ
ของเหลวนันไหลจากแผงลงสู
้
พ่ ื ้นตลาดและต้ องจัดให้ มีทอ่ หรื อทางสาหรับระบายน ้าหรื อของเหลวนันลง
้
สูท่ อ่ ระบายน ้า
ข้ อ 20 กาหนดเวลาการเปิ ดและปิ ดตลาดให้ เป็ นไปตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศ
กาหนด

ข้ อ 21 ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ 1 ต้ องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรี ยบร้ อยภายในตลาดให้ ถกู ต้ องด้ วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) บารุงรักษาโครงสร้ างต่างๆ ของตลาด ได้ แก่ ตัวอาคาร พื ้น ผนัง เพดาน ห้ องส้ วม
ที่ถ่ายปั สสาวะ ก๊ อกน ้าใช้ ระบบบาบัดน ้าเสีย อุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน ้าประปา
เป็ นต้ น และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ ดีตลอดเวลา
(2) จัดให้ มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริ เวณตลาดเป็ นประจา และดูแลรักษาที่พักรวม
มูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะอยูเ่ สมอ
(3) จัดให้ มีการทาความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุกวัน และจัดให้ มี การล้ างตลาดตาม
หลักสุขาภิบาลอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
(4) จัดให้ มี การดูแลรักษาความสะอาดของห้ องส้ วม ที่ถ่ายปั สสาวะ บ่อดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน และระบบบาบัดน ้าเสีย มิให้ มีกลิ่นเหม็น และต้ องเปิ ดให้ มีการใช้ ได้ ตลอดเวลาที่ดาเนิน
กิจการ
ข้ อ 22 ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ 2 ต้ องจัดให้ มีการเก็บกวาดมูลฝอย
บริ เวณตลาดเป็ นประจ า และดูแลรักษาความสะอาดห้ องส้ วม ที่ถ่ายปั สสาวะและอ่างล้ างมือ และ
บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมันและบ่อพักน ้าเสียหรื อระบบบาบัดน ้าเสียให้ ใช้ การได้ ดี รวมทังดู
้ แลรักษาที่
พักรวมมูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะอยู่เสมอ และจัดให้ มีการล้ างตลาดด้ วยน ้าสะอาดทุกครัง้ เมื่อเสร็ จสิ ้น
การดาเนินกิจการประจาวัน
ข้ อ 23 ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดต้
้
องไม่กระทาการและดูแลมิให้ ผ้ ใู ดกระทาการ
อันอาจก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้ อนราคาญหรื อการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่นาสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าไปในตลาด เว้ นแต่สตั ว์ที่นาไปขังไว้ ในที่ขงั สัตว์เพื่อจาหน่าย
(2) ไม่สะสมหรื อหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ ในตลาดจนก่อให้ เกิดความสกปรกรกรุ งรัง
หรื อเป็ นที่เพาะพันธุ์สตั ว์นาโรค
(3) ไม่ถ่าย เท ทิ ้ง มูลฝอยหรื อสิ่งปฏิกลู ในที่อื่นใด นอกจากในที่ ซึ่งจัดไว้ สาหรับรองรับ
มูลฝอยหรื อสิ่งปฏิกลู
(4) ไม่ทาให้ น ้าใช้ ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็ นเหตุให้ เสื่อมหรื ออาจเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
(5) ไม่ใช้ ตลาดเป็ นที่พกั อาศัย
(6) ไม่กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดเหตุราคาญ
หมวด 4
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

ข้ อ 24 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้ องปฏิบตั ิและให้ ความร่วมมือกับผู้ได้ รับ
ใบอนุญ าตให้ จัดตัง้ ตลาด เจ้ าพนัก งานสาธารณสุข และเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ น ในการดาเนิ นการที่
เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมูข่ องสินค้ า
(3) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้ าของตน
(4) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การล้ างตลาด
(6) การเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด
ข้ อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้ องจัดวางสินค้ าบนแผงจาหน่ายสินค้ า
หรื อในขอบเขตที่จดั ไว้ ให้ เท่านัน้ ห้ ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้ าอันจะเป็ นการกีดขวางทางเดินในตลาด
และห้ ามวางสินค้ าในลักษณะหรื อมีความสูงจากพื ้นตลาดจนอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
การวางและเก็บสินค้ าประเภทอาหาร เครื่ องดื่ม รวมทังเครื
้ ่ องใช้ ที่เกี่ยวกับอาหารต้ อง
สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ ามวางวัตถุอนั ตรายปะปนกับสินค้ าประเภทอาหาร
ข้ อ 26 ผู้ขายของและผู้ชว่ ยขายของในตลาดต้ องมีสขุ ลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อโรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อไม่เป็ นพาหะนาโรคติดต่อ อันได้ แก่
วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้ สกุ ใส ไข้ หดั โรคคางทูม โรคเรื อ้ น โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
(2) ในระหว่างการขายของต้ องแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
(3) มี ค วามรู้ ด้ า นสุข าภิ บ าลอาหารและอื่ น ๆ ตามที่ เ จ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น ประกาศ
กาหนด
(4) ได้ รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้ าพนักท้ องถิ่นประกาศกาหนด
ข้ อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้ องปฏิบตั ิ ให้ ถูกต้ องด้ วยสุขลักษณะใน
การใช้ กรรมวิธีการจ าหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็ บ หรื อสะสมอาหารหรื อสินค้ าอื่ น และการรั กษา
ความสะอาดของภาชนะ น ้าใช้ และของใช้ ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ลักษณะและประเภทของสินค้ าที่จาหน่ายต้ องสะอาด ปลอดภัย
(2) อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ ง่ายต้ องจัดเก็บไว้ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
(3) ในกรณี ที่เป็ นแผงจาหน่ายอาหารซึ่ งมีการทา ประกอบ และปรุ งอาหาร ต้ องจัด
สถานที่และต้ องปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องด้ วยสุขลักษณะด้ านสุขาภิบาลอาหารตามที่เ จ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด

(4) การจาหน่ายอาหารที่ปรุ งสาเร็ จแล้ วต้ องใช้ เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ในการหยิบจับ
และมีการปกปิ ดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น และรักษาเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ให้ สะอาดและใช้ การ
ได้ ดีอยูเ่ สมอ
ข้ อ 28 ผู้ใดประสงค์ จ ะจ าหน่า ยสิน ค้ าในที่ ห รื อ ทางสาธารณะจะต้ อ งยื่ นค าขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้ พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ประกาศกาหนด
ข้ อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) ต้ องจัดระเบียบและทาแผนผังผู้ขายของในตลาด
(3) การจัดหมวดหมูข่ องสินค้ า ให้ เป็ นระเบียบ
(4) ควบคุมกากับการดูแลรักษาความสะอาดของแผงจาหน่ายสินค้ า
(5) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสมและส่งกาจัดอย่าง
ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล
(6) จัดให้ มีการล้ างตลาดเป็ นประจา อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
(7) การเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด
ข้ อ 30 เมื่ อ ได้ รับค าขอรั บใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใ บอนุญาตให้ เจ้ า พนัก งาน
ท้ องถิ่นตรวจความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้ องหรื อไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ใน
คราวเดีย วกัน และในกรณี จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งส่ง คื น ค าขอแก่ ผ้ ูข ออนุญาต ก็ ให้ ส่ง คื นค าขอพร้ อมทัง้
แจ้ งความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วย
เหตุผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้ องหรื อ
ครบถ้ วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตนิ ี ้
ในกรณี ที่มี เหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมี
คาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน สองครัง้ ครัง้ ละ
ไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อน
สิ ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี

ข้ อ 31 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสื อ
แจ้ ง การอนุญ าตจากเจ้ า พนักงานท้ อ งถิ่ น หากไม่ม ารั บ ภายในก าหนดเวลาดัง กล่า วโดยไม่มี เ หตุ
อันสมควรให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ 32 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ ตามเทศบัญญัตินีใ้ ห้ มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ น้ อายุ เมื่ อได้ ยื่นคาขอ
พร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุใ บอนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ ต่ อ อายุใ บอนุญ าตให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 28 และข้ อ 29 โดยอนุโลม
ข้ อ 33 ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด
ไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรื อก่อน
ใบอนุญาตสิ ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนัน้ ถ้ ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียม
ที่ ค้ า งช าระเว้ น แต่ผ้ ูไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การด าเนิ น กิ จ การนัน้ ก่ อ นถึ ง ก าหนดการเสี ย
ค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณี ที่ ผ้ ูมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่า ธรรมเนี ย ม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะ
ได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 34 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรั บตามเทศบัญญัตินี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ
ข้ อ 35 ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ู ได้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรื อชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนา
บันทึกการแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นประกอบด้ วย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ 37 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้ อบัง คับนี ้ ไม่ปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติไ ม่
ถูกต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อข้ อบังคับนี ้ หรื อเงื่ อนไขที่ระบุไ ว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อบังคับนี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ พัก
ใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ 38 เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ อ งคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ว่าได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อข้ อบังคับนี ้ หรื อ
เงื่อนไข ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาต
ตามข้ อบังคับนี ้ และการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องนันก่
้ อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ 39 คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่ พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ ส่งคาสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรื อให้ ปิดคาสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อ
สานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคาสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่
คาสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 41 ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี อานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่ น
เพื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต
อานาจของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
ข้ อ 42 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัตินีต้ ้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ใน
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 43 ความในข้ อ 9 (1) (5) (6) (7) (10) (12) และข้ อ 10 มิให้ ใช้ บงั คับกับผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดประเภทที
้
่ 1 ขึ ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ

ข้ อ 44 ให้ นายกเทศบาลมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
นี ้ และให้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)

นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
( นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
)
นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) นายเสนีย์ จิตตเกษม
( นายเสนีย์ จิตตเกษม )
ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรี

บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
แนบท้ ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2553
ลาดับที่

ประเภท

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ อปี
(บาท)

1

ตลาดประเภทที่ 1

2,000

2

ตลาดประเภทที่ 2

1,000

