ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรือ่ ง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔
..................................
อาศัยความนัยมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา ในสมัยประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๘/๓๑๗๔
ลงวัน ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๖๔ จึง ประกาศใช้ข้ อบั ญ ญั ติอ งค์ การบริห ารส่ว นตำบล เรื่อ ง ตลาด พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนาแล้วสิบห้าวัน
ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบั ญ ญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.
๐ ๔๔๘๕ ๙๒๑๑ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.phetpattana.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
(นายอำนาจ พงษ์ด้วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔
...................................................
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชรพัฒนา ซึ่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญ ญัติ
จึงตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔
.........................
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ตลาด ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตำบลละองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และ
นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญ ญั ตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒ นา เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา นับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๙
ตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ติดประกาศไว้หน้าที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และที่ทำการกำนันในเขตพื้นที่แล้วอย่างน้อยเจ็ดวัน ยกเว้น
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตท้ายข้อบัญ ญัตินี้
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและติดประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามความดังกล่าวมาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่ า สถานที่ ซึ่ง ปกติ จั ด ไว้ ให้ ผู้ค้ าใช้ เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ จำหน่ ายสิ น ค้ า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสีย
ง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้

-๒สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่
กำหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มี
สภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์
ที่มีการชำแหละ ณ แผงจำหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสำเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ไ ด้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุง
สำเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบ าลอาหาร” หมายความว่า การจัด การและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาดปลอดภั ยจากเชื้ อ โรค และสารเคมีที่ เป็ น พิ ษซึ่ ง เป็ นอั น ตรายต่ อสุ ขภาพอนามัย ของผู้ บริ โภค เช่ น
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่
เป็นพาหะนำโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร แผง
จำหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำ เสี ย
ที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มี
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มี
ผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง
ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้น ตามอำนาจหน้ า ที่ แต่ ในการดำเนิ น กิจ การตลาดจะต้ อ งปฏิ บั ติเช่น เดีย วกั บ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้ และพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

-๓หมวด ๑
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้
ในส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้
ในส่วน ที่ ๒
ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาด ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ง ปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก
สร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๙ อาคารสิ่ งปลู ก สร้างสำหรับ ผู้ ข ายของต้ อ งมี และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และสุ ข ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่ น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้ วยวั สดุ ท นไฟ และแข็ ง แรงทนทาน ความสูง ของหลั ง คาต้อ งมีค วาม
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดง่ายไม่มีน้ำขัง
และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวาง ทำด้วยวัสดุถาวรและแข็งแรง สามารถป้องกัน สัตว์ เช่น
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์

-๔(๙) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุ ถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทำ
ความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้ ำ ประปาหรื อ น้ ำ สะอาดแบบระบบท่ อ อย่ า งเพี ย งพอสำหรั บ ล้ างสิ น ค้ า หรื อ
ล้ า งมื อ ทั้ ง นี้ ต้ อ งวางท่ อ ในลั ก ษณะที่ ป ลอดภั ย ไม่ เกิ ด การปนเปื้ อ นจากน้ ำ โสโครก ไม่ ติ ด หรื อ ทั บ
กับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มี ที่ ล้ า งอาหารสดอย่ า งน้ อ ย ๑ จุ ด และในแต่ ล ะจุ ด จะต้ อ งมี ก๊ อ กน้ ำ
ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑
จุดต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มี ก๊ อ กน้ ำ ประจำแผงจำหน่ า ยอาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ช ำแหละ และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ
(ค) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่าย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำ ทิ้ง และทางระบายน้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารความใน (๑)
และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบ
อาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กำหนดได้
ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด โดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า และการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้อง
แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกัน

-๕ไม่ ให้ สั ตว์เข้ าไปคุ้ ยเขี่ ย ตามที่ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่ นโดยคำแนะนำของเจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข เห็ น ชอบว่ า
เหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๕ สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสำหรับ ผู้ข ายของประเภทอาหารสดต้อ งจัด ให้ เป็ นสั ดส่ วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้ ำประปาหรือน้ ำสะอาดอย่ างเพี ย งพอ และจัดให้ มี ที่ ล้างทำความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่าย
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ
(๕) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความ
ลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือ
แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ำเสีย ก่อน
ระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวน และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้ งอยู่ในที่ที่ เหมาะสมนอก
สถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มรี ะยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

-๖ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่
๑ ได้ ให้ เจ้าพนัก งานท้ องถิ่น และผู้รับ ใบอนุ ญ าตร่วมกัน พิ จารณากำหนดแผนการพัฒ นาปรับปรุง ตลาด
ประเภทที่ ๒ ให้เป็ นตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้น ตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด
หมวด ๒
การดำเนินกิจการตลาด
ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๐ กำหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัว
อาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหาร
สด และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอย่ างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(๖) ดูแ ลแผงจำหน่า ยอาหารประเภทเนื้อ สั ต ว์ช ำแหละมิ ให้ป ล่อ ยน้ำ หรือ ของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ย วกับการบำรุง รัก ษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

-๗(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหาร
สด และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้า ง
ตลาดตามหลักการสุข าภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้
ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชำแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๓ เพื่ อ ประโยชน์ ในการป้ อ งกั น เหตุ ร ำคาญ มลพิ ษ ที่ เป็ น อั น ตราย หรือ การระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจำหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า
หรือชำแหละสัตว์ปีก ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทำให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ
รำคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทำให้ น้ ำใช้ในตลาดเกิ ด ความสกปรกจนเป็ น เหตุ ให้ เป็ น หรืออาจเป็น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๓
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

-๘ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๕ ผู้ข ายของและผู้ช่ วยขายของในตลาดต้อ งปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ สิ น ค้าและแผงจำหน่ ายสิ น ค้ า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสิน ค้าหรือขอบเขตที่ กำหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ำแผง
จำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ ระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กำหนด โดย
สูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น โดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
นำโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ

-๙ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่
ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่ สู บ บุห รี่ ห รือดื่ ม สุร า ทั้ งนี้ ตามที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่น กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้า พนั กงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผู้ ข ายของและผู้ ช่ว ยขายของในตลาดต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ ถู ก สุ ข ลัก ษณะในการจำหน่ าย ทำ
ประกอบ ปรุง เก็ บ หรือ สะสมอาหาร และการรั ก ษาความสะอาดของภาชนะ น้ ำ ใช้ แ ละของใช้ ต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕
องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ
(๔) ในกรณี ที่เป็นแผงจำหน่ายอาหาร ซึ่ง มีการทำ ประกอบ และปรุง อาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม
ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ำ ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๔
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
นี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาประกาศกำหนด
ข้อ ๒๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

-๑๐(๑) ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพื่อขาย
(๒) ห้ามสะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทำให้สถานที่สกปรกรกรุงรังหรือเป็นที่
เพาะพันธุ์สัตว์นำโรค
(๓) ห้ามถ่ายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับ
มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ห้ ามทำให้ น้ ำใช้ในตลาดเกิ ด สกปรกขึ้น จนเป็ นสาเหตุ ในทางเสื่อ ม หรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
(๕) ห้ามก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผอู้ ื่น หรือน่าจะเกิดอันตราย
(๖) ห้ามใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน
(๗) ห้ามกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญ าตภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือแจ้ง การ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์
ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้อ งและความสมบู รณ์ ของคำขอ ถ้ าปรากฏว่ าคำขอดั งกล่าวไม่ ถูกต้อ งหรือไม่สมบูรณ์ ต ามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญ ญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่
จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญ าต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญ าตทราบภายในสามสิบวันนั บแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้ วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญ าตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ ออกใบอนุญ าต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น คำขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น คำขอพร้ อ มกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

-๑๑การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญ าตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ด้วย
ข้อ ๓๓ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสีย ค่ าธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก ำหนดไว้ท้ า ย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนิ นกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน
ข้อ ๓๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญ ญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบ
ที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญ หาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถูก ทำลาย หรือ ชำรุดในสาระที่ส ำคั ญ ให้ ผู้ยื่น คำขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาต นำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๓๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ ได้ รับใบอนุ ญ าตตามข้อ บัญ ญั ติ นี้ เจ้าพนัก งานท้ องถิ่น มีอำนาจสั่ง พั กใช้ ใบอนุ ญ าตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

-๑๒(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รือ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู กต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญัติ นี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถู กต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๙ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณี ที่ ไม่ พ บผู้รั บใบอนุ ญ าต หรือ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตไม่ย อมรับ คำสั่ง ดั ง กล่ าว ให้ส่ ง คำสั่ ง โดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับ
ใบอนุญ าต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่ง ไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๐ ผู้ถูกสั่งเพิ กถอนใบอนุญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตสำหรับ การประกอบกิจการที่ ถูกเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๕
บทกำหนดโทษ
ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(นายอำนาจ พงษ์ด้วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เห็นชอบ
(นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง)
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