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หลักการ
ใหมีเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕63
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอตอใบอนุญาต การ
ออกใบแทนอนุญาตใหจัดตั้งตลาด ตลอดจนการควบคุมตลาดทุกแหงใหมีสภาพที่ถูกตองตามสุขลักษณะและ
อนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมี
การปองกัน มิ ให เ กิด เหตุ รํ าคาญและการป องกั น การระบาดของโรคติ ดต อ ตลอดจนหลั ก เกณฑ ต างๆ เพื่ อ
ประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาดใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 วาดวยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึง
จําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

-๒เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563 โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยตลาด พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาสิ่งแวดลอมและสวัสดิภาพของประชาชน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ
มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และ
โดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง นับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไว โดย
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชางแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้
"ตลาด" หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัด ไว ใ หผู คาใชเ ปนที่ ชุมนุมเพื่อจํา หนายสิน คาประเภทสัต ว
เนื้อสัตวผัก ผลไมหรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม
เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของตางๆ ที่วางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก สัตวน้ํา หรืออื่นๆ ที่
ชําแหละแลวหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม หรืออื่นๆ เปนอาหารดิบ
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหงหรือหมัก ดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้ง
สารปรุงแตงอาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอิ่ม กะป น้ําปลา ซอส เปนตน
“อาหารปรุงสํา เร็ จรูป ” หมายความวา อาหารที่ผ านการทํา ประกอบ ปรุง จนสํา เร็ จพร อมที่จ ะ
รับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด ยํา ยาง ฯลฯ รวมทั้งของหวานเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“การลางตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขายของ
ในตลาด พื้น ผนัง เพดาน (ถามี) รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเ วณตางๆ รอบอาคารใหสะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรคและกําจัด
สัตวพาหนะนําโรค ทั้งนี้สารเคมีทใี่ ชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งกอสรางขึ้นอยาง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หมวด ๑ บททั่วไป
ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาดเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น การเปลี่ยนแปลง
ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด ภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง
ตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น ความในขอนี้มิ
ใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรของรัฐ ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจ
หนาที่ แตในการดําเนินการกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามความในขออื่นแหงเทศ
บัญญัติตําบลแมทาชางและใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ กําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือ ใหผูจัดตั้งตลาดตาม
วรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได ผังขั้นตอนการอนุญาตและแบบฟอรมเกี่ยวกับการทะเบียนและการ
อนุญาต เปนไปตามรายละเอียด แนบทายเทศบัญญัตินี้
หมวด 2 ลักษณะตลาด
ขอ 5 ตลาดแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยาง
นอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรือ
อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2
สวนที่ 1 ตลาดประเภทที่ 1
ขอ 6 ตลาดประเภทที่ 1 ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง
สําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม และที่ถายปสสาวะ อางลางมือ ที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และ
ที่จอด ยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 7 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) มีถนนรอบอาคารตลาด กวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดอยางนอย
หนึ่งทางที่กวางไมนอยกวา 4 เมตร
(2) ตัวอาคารตองทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(3) หลังคาตองสรางดวยวัสดุทนไฟและแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ
เหมาะสมกับ การระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(4) พื้นตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบรอย ทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อตองมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร
(6) ประตูเครื่องกั้น หรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง สามารถปองกันสัตวตางๆ มิให
เขาไป ในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
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(9) แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความสะอาดงาย มีพื้นที่แผง
ไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขาออกแผงของผูขายได
โดยสะดวก มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะแยกตางหากจากแผง
(10) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือ
ทั้งนี้ตองวางทอใหมีลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย (ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก
กรณีทมี่ ีแผงจําหนายอาหารสด ตั้งแต 30 แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด 1 จุด ตอจํานวนแผงจําหนาย
อาหารสด ทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30 แผง (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนาย
อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณ
เพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสด ตั้งแต 50 แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยาง
นอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือ
เปน 100 แผง
(11) มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือทิ้งและทางระบายน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีใหมี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได
ขอ 8 ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะและมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการ
ขนถายสินคาในแตละวันและสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด ความในวรรคหนึ่ง มิใหใช
บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถาย สินคาตามที่กําหนดได
ขอ 9 ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในตลาดตองแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง และจะตองจัดใหมีกระดาษ
ชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง รวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุก
วัน
ขอ 10 ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและ
ปองกันไมให สัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
วาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ 11 ที่จอดรถ ตองจัดใหมีที่จอดรถตามความเหมาะสมที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
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ขอ 12 ตลาดประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับขยะมูลฝอย ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 13 สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ทางเดินในตลาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เปนพื้น เรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง เชน พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวย
คอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิว
เรียบ ทําความสะอาดงาย มีความสูงจาก พื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(3) น้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทํา ความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ
(4) ทางระบายน้ําจากจุดที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาดเอียงให
สามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา
สาธารณะและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออก
สูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(5) กรณีทมี่ ีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข อ 14 ต องจั ด ให มีห องส ว ม ที่ ป ส สาวะและอ างล างมื อตามจํ า นวน และหลั กเกณฑ ด า น
สุขลักษณะ ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอก
สถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการ ที่
ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร
ขอ 15 ตองจัดใหมีที่รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 16 เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาดประเภทที่ 1 ได
ให เจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2
ใหเปนตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
หมวด 3 การดําเนินกิจการตลาด
ขอ 17 การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภท ตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกันเพื่อ
สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
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ขอ 19 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พื้น
ฝา เพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือทิ้ง และทางระบายน้ําตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัด
ลม ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอดัก
ไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่เก็ บ
รวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ
แผง จําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
อาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละ 1 ครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ มิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู
พื้น ตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒0 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาด และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้ง กรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือ ที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละ ลงสูพื้นตลาด
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ขอ ๒1 เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรํ า คาญ มลพิษที่เ ปนอันตราย หรื อการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและตอง
ควบคุมดูแลมิใหผูใด กระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(3) หามมิใหผูใดนําเนื้อหรือซากสัตวที่ฆาและชําแหละโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบั ญญั ติควบคุมการฆ าและจํา หน ายเนื้ อสั ต วพ.ศ. ๒๕๓๕ ไมผ านการตรวจโรคสัต วการตรวจ
เนื้อสัตว หลังฆาจากเจาพนักงานตรวจโรคสัตวและไมไดฆาและชํา แหละในโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตวเขามาจําหนายในตลาดโดยเด็ดขาด
(4) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆาหรือชําแหละ
สัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น
(5) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรังเปนเหตุรําคาญ เกิด
มลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(6) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล
(7) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(9) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน
(10) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด 4 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒2 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒3 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา
ดังตอไปนี้
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(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนายสินคา
หรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ
และแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนดโดยสูงจากพื้น
ตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตาม
กฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมีการรักษาความ
สะอาด และปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒4 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่ สังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนํา โรค
ติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงาน สาธารณสุข
(๒) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือ
จาม รดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร
ไมสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒5 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตางๆดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมีอุปกรณปกปด
อาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด และใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหารตองจัดสถานที่ไวใหเปน
สัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
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(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราวจาน ชาม ชอนและสอม
ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง
หมวด 5 การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ
ขอ 26 เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรของรัฐ ใหถือเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความ
เสียหายรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดย
เรงดวน ตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(1) ผลตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพื้นผิวภาชนะอุปกรณหรือ
จากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรียที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณ
ที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด
(2) มีปริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกวาเกณฑที่
กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส คางทูม
หัด วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคอื่นที่
ตองแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขายของ
หรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอหรือพบผูปวยเปนโรคติดตอ ซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อ
โรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น
(4) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลงแพรกระจาย
ของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
ขอ 27 หามมิใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในที่หรือทางสาธารณะ เวนแต
จะเปนการดําเนินการของราชการทองถิ่นเองที่ไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ในการพิจารณาอนุญาต
ใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานตามที่
ราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตองครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด เพื่อ
พิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทั้งนี้กอนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม
อนุญาต ตองใหผูขออนุญาตหรือผูท ี่จะไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยาง
เพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนและในการออกคําสั่งดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไว
ดวย
หมวด 6 การอนุญาต
ขอ ๒8 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลแมทาชาง ประกาศกําหนด
ขอ ๒9 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือ เงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
นั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตอง
สงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 30 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 31 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลแมทาชางเทานั้น การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ เมื่ อได ยื่ น คํ า ขอพร อมกั บ เสี ย ค าธรรมเนี ย มแล ว ให ป ระกอบกิ จ การต อไปได จ นกว าเจ า
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ 32 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 33 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนด ไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
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ขอ ๓4 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตอง ไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓5 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ
กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความ เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓6 คํา สั่งพั กใช ใบอนุญาตและคํ า สั่ งเพิ กถอนใบอนุ ญาต ให ทํา เปน หนังสือแจงใหผู รั บ
ใบอนุญาต ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียต อบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแต
กรณี
ขอ 37 ใหใชแบบพิมพตางๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.1
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.2
(3) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.3
(4) คําขออนุญาตการตางๆ ใหใชแบบ ตล.4
ขอ ๓8 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 39 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบล แมทาชาง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวดที่ 7 คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่กําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ

-12ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ในกรณีที่ผูมี
หนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ 41 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง
หมวด 8 บทกําหนดโทษ
ขอ 42 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล
ขอ 43 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ประกาศ คําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………

เห็นชอบ
ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์ คณาคํา )
นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

( นายทรัพยทวี คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

อัตราคาธรรมเนียมแนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563
ประเภท
1.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกินหนึ่งรอยแผง
2.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดเกินกวาหนึ่งรอยแผง
3.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกินหนึ่งรอยแผง
4.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดเกินหนึ่งรอยแผง

คาธรรมเนียม
4,000
8,000
2,000
4,000

เลขที่รับ................./.........................

แบบ ตล.1
คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที่...............................…………
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ.......................

ขาพเจา.........................................................................อายุ.............ป สัญชาติ.....................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................อยูบานเลขที่.........................................
หมูที่..................ตรอก / ซอย...................ถนน..............................................แขวง/ตําบล...............................
เขต/อําเภอ..................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท.........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร) โดยมีพื้นที่ประกอบการ……………….…ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพื้นที่ประกอบการ………………ตารางเมตร
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(๔) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
(๕) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
(6) อื่นๆ........................................................
ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ
(
)

แบบ ตล.2

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
อนุญาตให................................................................................อายุ…………………………....….ป
สัญชาติ.............................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..............................................................
อยูบานเลขที่................................หมูที่................ตรอก/ซอย............................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต......................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท………..……........................
๑) ประกอบกิจการตลาดประเภทที่............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................
ตั้งอยู เลขที่......................หมูที่…………….ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย........................... โทรศัพท.........................................................
มีพื้นที่ประกอบกิจการตลาด.............................ตารางเมตร ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม................................บาท
(....................................................................................................) ใบเสร็จรับเงินเลมที่..............เลขที่...............
ลงวันที่.............เดือน......................................พ.ศ....................
๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
2.๑) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยตลาด พ.ศ. 2563
2.2) ......................................................................................................................................
2.3) ......................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได ถึงวันที่............เดือน..................................พ.ศ........................
ออกให ณ วันที่............เดือน.................................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ).....................................................................
(.................................................................)
ตําแหนงเจาพนักงานทองถิ่น

คําขอเลขที่ .................../...............
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

แบบ ตล.3

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ...........เดือน…….........................พ.ศ......................
ขาพเจา....................................................................................................อายุ...........................ป
สัญชาติ................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................................
อยูบานเลขที่....................................หมูที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท....................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่..................ตอเจาพนักงานทองถิ่น
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบอนุญาตเดิม
(๔) ใบเสร็จคาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(๖) อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................................)

คําขอเลขที่ ............./.....................

แบบ ตล.4

คําขออนุญาตการตางๆที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด
เขียนที่...............................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา......................................................................................................อายุ...........................ป
สัญชาติ..........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................
อยูบานเลขที่....................................หมูที่....................ตรอก/ซอย..........................ถนน....................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย………………….........โทรศัพท.......................................
ประกอบกิจการตลาดประเภทที่.........โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………...........
ตั้งอยูเ ลขที่.................หมูท…ี่ …….ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพท.........................มีพื้นที่ประกอบกิจการตลาด..........................ตารางเมตร
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม................................บาท (..................................................................................) ตาม
ใบเสร็จรับเงินเลมที่......................เลขที่.....................ลงวันที่.............เดือน.................................พ.ศ...................
ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง ดวยขาพเจามีความประสงค
...................................................................................................................................................................
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................................)

คําขอเลขที่ ............./.....................
แผนผังแสดงที่ตั้งตลาดพอสังเขป (ประกอบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตล.1)
ของ…...................................ตลาดตั้งอยูที่...............หมูที่...............ถนน..................ตําบล.................................
อําเภอ............................... จังหวัด............................................เบอรโทรศัพท...........................................

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่/ผูตรวจคําขอ
(................................................)

