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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563

หลักการ

ใหมีเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕63

เหตุผล

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอตอใบอนุญาต การ
ออกใบแทนอนุญาตใหจัดตั้งตลาด ตลอดจนการควบคุมตลาดทุกแหงใหมีสภาพท่ีถูกตองตามสุขลักษณะและ
อนามัย การจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําท้ิง การระบายอากาศ การจัดใหมี
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ ตลอดจนหลักเกณฑตางๆ เพ่ือ
ประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาดใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 วาดวยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึง
จําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563 โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยตลาด พ.ศ. 2563 ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาสิ่งแวดลอมและสวัสดิภาพของประชาชน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ
มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และ
โดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง นับแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศไว โดย
เปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชางแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้
"ตลาด" หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว

เนื้อสัตวผัก ผลไมหรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ท้ังนี้ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุม
เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด

“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของตางๆ ท่ีวางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก สัตวน้ํา หรืออ่ืนๆ ท่ี

ชําแหละแลวหรือมีชีวิต รวมท้ังประเภท ผัก ผลไม หรืออ่ืนๆ เปนอาหารดิบ
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดท่ีแปรรูป ทําใหแหงหรือหมัก ดอง หรือในรูปอ่ืนๆ รวมท้ัง

สารปรุงแตงอาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอ่ิม กะป น้ําปลา ซอส เปนตน
“อาหารปรุงสําเร็จรูป” หมายความวา อาหารท่ีผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมท่ีจะ

รับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด ยํา ยาง ฯลฯ รวมท้ังของหวานเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“การลางตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขายของ

ในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน (ถามี) รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบอาคารใหสะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอ่ืนๆ รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อโรคและกําจัด
สัตวพาหนะนําโรค ท้ังนี้สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งกอสรางข้ึนอยาง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หมวด ๑ บทท่ัวไป

ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาดเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลง
ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด ภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง
ตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน ความในขอนี้มิ
ใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐ ท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจ
หนาท่ี แตในการดําเนินการกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามความในขออ่ืนแหงเทศ
บัญญัติตําบลแมทาชางและใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ กําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือ ใหผูจัดตั้งตลาดตาม
วรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได ผังข้ันตอนการอนุญาตและแบบฟอรมเก่ียวกับการทะเบียนและการ
อนุญาต เปนไปตามรายละเอียด แนบทายเทศบัญญัตินี้

หมวด 2 ลักษณะตลาด
ขอ 5 ตลาดแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยาง

นอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 1
(2) ตลาดประเภทท่ี 2 ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรือ

อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2
สวนท่ี 1 ตลาดประเภทท่ี 1

ขอ 6 ตลาดประเภทท่ี 1 ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง
สําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม และท่ีถายปสสาวะ อางลางมือ ท่ีรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และ
ท่ีจอด ยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้

ขอ 7 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(1) มีถนนรอบอาคารตลาด กวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดอยางนอย
หนึ่งทางท่ีกวางไมนอยกวา 4 เมตร

(2) ตัวอาคารตองทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง แข็งแรง
(3) หลังคาตองสรางดวยวัสดุทนไฟและแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ

เหมาะสมกับ การระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(4) พ้ืนตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบรอย ทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อตองมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร
(6) ประตูเครื่องก้ัน หรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง สามารถปองกันสัตวตางๆ มิให

เขาไป ในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
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(8) ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ
(9) แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความสะอาดงาย มีพ้ืนท่ีแผง

ไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขาออกแผงของผูขายได
โดยสะดวก มีท่ีนั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะแยกตางหากจากแผง

(10) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือ
ท้ังนี้ตองวางทอใหมีลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย (ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก
กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด ตั้งแต 30 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด 1 จุด ตอจํานวนแผงจําหนาย
อาหารสด ทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30 แผง (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนาย
อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณ
เพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด ตั้งแต 50 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยาง
นอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือ
เปน 100 แผง

(11) มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือท้ิงและทางระบายน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ท้ังนี้ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย

(12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีใหมี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได

ขอ 8 ท่ีขนถายสินคาตองจัดใหมีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะและมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการ
ขนถายสินคาในแตละวันและสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด ความในวรรคหนึ่ง มิใหใช
บังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไมอาจจัดใหมีท่ีขนถาย สินคาตามท่ีกําหนดได

ขอ 9 ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในตลาดตองแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง และจะตองจัดใหมีกระดาษ
ชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง รวมท้ังจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุก
วัน

ขอ 10 ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและ
ปองกันไมให สัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
วาเหมาะสมกับตลาดนั้น

ขอ 11 ท่ีจอดรถ ตองจัดใหมีท่ีจอดรถตามความเหมาะสมท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
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สวนท่ี 2 ตลาดประเภทท่ี 2

ขอ 12 ตลาดประเภทท่ี 2 ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้

ขอ 13 สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ทางเดินในตลาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ

เปนพ้ืน เรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปูดวย
คอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิว
เรียบ ทําความสะอาดงาย มีความสูงจาก พ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได

(3) น้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ

(4) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบมีความลาดเอียงให
สามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา
สาธารณะและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออก
สูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได

(5) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง

ขอ 14 ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวน และหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอก
สถานท่ีขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการ ท่ี
ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร

ขอ 15 ตองจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 16 เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 2 ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี 2 นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี 1 ได
ให เจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี 2
ใหเปนตลาดประเภทท่ี 1 ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ตามระยะเวลาและ
ข้ันตอนท่ี เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

หมวด 3 การดําเนินกิจการตลาด
ขอ 17 การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภท ตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกันเพ่ือ

สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
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ขอ 18 การเปดและปดตลาด ตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
ขอ 19 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 ตองปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พ้ืน

ฝา เพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือท้ิง และทางระบายน้ําตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัด
ลม ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอดัก
ไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวม หรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ

(๓) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด

(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ
แผง จําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
อาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละ 1 ครั้งก็ได

(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ มิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู

พ้ืน ตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒0 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษา

ตลาด และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย

รวมท้ัง กรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ี
เก็บรวบรวมหรือ ท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ

(๒) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด

(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ

(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละ ลงสูพ้ืนตลาด
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ขอ ๒1 เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ตองไมกระทําการและตอง
ควบคุมดูแลมิใหผูใด กระทําการ ดังตอไปนี้

(๑) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย
(3) หามมิใหผูใดนําเนื้อหรือซากสัตวท่ีฆาและชําแหละโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตวพ.ศ. ๒๕๓๕ ไมผานการตรวจโรคสัตวการตรวจ
เนื้อสัตว หลังฆาจากเจาพนักงานตรวจโรคสัตวและไมไดฆาและชําแหละในโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตวเขามาจําหนายในตลาดโดยเด็ดขาด

(4) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกรในตลาด รวมท้ังฆาหรือชําแหละ
สัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น

(5) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรกรกรุงรังเปนเหตุรําคาญ เกิด
มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

(6) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล

(7) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน
(9) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน

(10) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

หมวด 4 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒2 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให

จัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม
(๕) การลางตลาด
(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒3 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา

ดังตอไปนี้
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(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนายสินคา
หรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ
และแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสขุ

(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนดโดยสูงจากพ้ืน

ตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษาความ
สะอาด และปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒4 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนําโรค

ติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงาน สาธารณสุข

(๒) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือ
จาม รดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร
ไมสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ ๒5 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตางๆดังตอไปนี้

(๑) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา

เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมีอุปกรณปกปด

อาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด และใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหารตองจัดสถานท่ีไวใหเปน

สัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้น และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
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(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราวจาน ชาม ชอนและสอม
ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง

หมวด 5 การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ

ขอ 26 เม่ือมีกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐ ใหถือเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความ
เสียหายรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดย
เรงดวน ตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(1) ผลตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณหรือ
จากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรียท่ีเปนตัวบงชี้ในปริมาณ
ท่ีเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด

(2) มีปริมาณสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกวาเกณฑท่ี
กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

(3) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส คางทูม
หัด วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคอ่ืนท่ี
ตองแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขายของ
หรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอหรือพบผูปวยเปนโรคติดตอ ซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อ
โรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาท่ีจําหนายในตลาดนั้น

(4) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลงแพรกระจาย
ของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

ขอ 27 หามมิใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในท่ีหรือทางสาธารณะ เวนแต
จะเปนการดําเนินการของราชการทองถ่ินเองท่ีไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ในการพิจารณาอนุญาต
ใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เม่ือผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ินกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินถูกตองครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด เพ่ือ
พิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเก่ียวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ท้ังนี้กอนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม
อนุญาต ตองใหผูขออนุญาตหรือผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยาง
เพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนและในการออกคําสั่งดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไว
ดวย

หมวด 6 การอนุญาต
ขอ ๒8 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศ

บัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง ประกาศกําหนด
ขอ ๒9 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ

ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือ เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
นั้นท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตอง
สงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศ
บัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 30 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนกังานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์

ขอ 31 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลแมทาชางเทานั้น การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ขอ 32 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ 33 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนด ไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
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ขอ ๓4 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ท่ีเห็นสมควรแตตอง ไมเกินสิบหาวัน

ขอ ๓5 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ

กระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความ เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ ๓6 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาต ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแต
กรณี

ขอ 37 ใหใชแบบพิมพตางๆ ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.1
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.2
(3) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.3

(4) คําขออนุญาตการตางๆ ใหใชแบบ ตล.4
ขอ ๓8 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 39 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ี ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบล แมทาชาง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

หมวดท่ี 7 คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
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ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ในกรณีท่ีผูมี
หนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ 41 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง

หมวด 8 บทกําหนดโทษ
ขอ 42 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวดท่ี 9 บทเฉพาะกาล

ขอ 43 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ประกาศ คําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ………………………………

( นายทรัพยทวี  คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ

ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์    คณาคํา )

นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



อัตราคาธรรมเนยีมแนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563

ประเภท คาธรรมเนียม
1.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนท่ี ท่ีมีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกินหนึ่งรอยแผง 4,000
2.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนท่ี ท่ีมีจํานวนแผงคาในตลาดเกินกวาหนึ่งรอยแผง 8,000
3.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร ท่ีมีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกินหนึ่งรอยแผง 2,000
4.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร ท่ีมีจํานวนแผงคาในตลาดเกินหนึ่งรอยแผง 4,000



เลขท่ีรับ................./......................... แบบ ตล.1
คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

เขียนท่ี...............................…………
วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ.......................

ขาพเจา.........................................................................อายุ.............ป สัญชาติ.....................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................อยูบานเลขท่ี.........................................
หมูท่ี..................ตรอก / ซอย...................ถนน..............................................แขวง/ตําบล...............................
เขต/อําเภอ..................จังหวดั...............................รหสัไปรษณีย..................โทรศัพท.........................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ……………….…ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ………………ตารางเมตร

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(๔) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
(๕) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

(6) อ่ืนๆ........................................................
ขอรับรองวาขอความท่ีใหไวเปนความจริงทุกประการ

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



แบบ ตล.2

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

อนุญาตให................................................................................อายุ…………………………....….ป
สัญชาติ.............................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..............................................................
อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต......................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท………..……........................

๑) ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................
ตั้งอยู เลขท่ี......................หมูท่ี…………….ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย........................... โทรศัพท.........................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตลาด.............................ตารางเมตร ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม................................บาท
(....................................................................................................) ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...............
ลงวันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ....................

๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
2.๑) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยตลาด พ.ศ. 2563
2.2) ......................................................................................................................................
2.3) ......................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได ถึงวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ........................
ออกให ณ วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ...........................

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

ตําแหนงเจาพนักงานทองถ่ิน



คําขอเลขท่ี .................../............... แบบ ตล.3
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

เขียนท่ี........................................................................
วันท่ี............เดือน…….........................พ.ศ......................

ขาพเจา....................................................................................................อายุ...........................ป
สัญชาติ................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................................
อยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท....................................

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี..................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบอนุญาตเดิม
(๔) ใบเสร็จคาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(๖) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................................)

คําขอเลขท่ี ............./..................... แบบ ตล.4



คําขออนุญาตการตางๆท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการตลาด
เขียนท่ี...............................................................
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................

ขาพเจา......................................................................................................อายุ...........................ป
สัญชาติ..........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................
อยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..........................ถนน....................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย………………….........โทรศัพท.......................................

ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี.........โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………...........
ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี……….ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพท.........................มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตลาด..........................ตารางเมตร
ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม................................บาท (..................................................................................) ตาม
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.....................ลงวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ...................

ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง ดวยขาพเจามีความประสงค
...................................................................................................................................................................
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................................)



คําขอเลขท่ี ............./.....................
แผนผังแสดงท่ีตั้งตลาดพอสังเขป (ประกอบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตล.1)

ของ…...................................ตลาดตั้งอยูท่ี...............หมูท่ี...............ถนน..................ตําบล.................................
อําเภอ............................... จังหวัด............................................เบอรโทรศัพท...........................................

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี/ผูตรวจคําขอ
(................................................)


