สําเนา

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําลบบางกระทึก วาดวย ตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑ เทศบาลตําบลบางกระทึกโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
บางกระทึก และโดยไดรบั อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐม จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก นับแตวันถัดจากวันที่ได
ประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึกแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
บางกระทึก เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดบัญญัติไวแลว หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
วิเคราะหศัพท
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานทีซ่ ึ่งปกติจดั ไวใหผูคาใชเปนที่ชมุ นุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสีย
งาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว
สําหรับใหผคู าใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่
กําหนดเปนสถานที่ชุมชนของผูคาผูขาย ซึ่งจะตองเปนการจําหนายอาหารประเภทของสดของเสียงาย เปน
สําคัญ และจะเปนตลาดประจํา หรือตลาดนัดเปนครั้งคราวก็ได แตสําหรับซุปเปอรมารเกต หรือ กลุม

๒
มินิมารทนั้น ไมถือวาเปนตลาด เพราะโดยทั่วไปจะมีเจาของคนเดียวเปนผูประกอบกิจการ ซึ่งจัดเปน
สถานที่สะสมอาหาร
“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของตางๆ ที่วางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความว า อาหารประเภทสั ต ว เนื้ อ สั ต ว ผั ก ผลไม และของอื่ น ๆ
ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว ชํ า แหละ” หมายความว า อาหารสดประเภทเนื้ อสั ตว หรื อ
เนื้อสัตวที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูป
อื่น ๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงสารอาหาร
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ หรือปรุง
สําเร็จพรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพื่อใหอาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร
ผูสัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปนพาหะ
นําโรค
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง
ขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพัก น้ําเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูล
หรือ มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง และคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค ทั้งนี้สารเคมีที่ใชตองไมมี
ผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปน
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่
อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ขอ ๖ ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึกนี้ ใหแบงตลาดเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไว
ในสวนที่ ๑ ที่ระบุไวในกฎกระทรวง วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑

๓
(๑) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนด
ไวในสวนที่ ๒ ที่ระบุไวในกฎกระทรวง วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๗ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
เวนแตจะมีวิธีการปองกัน ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข ไดใหความ
เห็นชอบแลว
สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ข อ ๙ อาคารสิ่ ง ปลู ก สร า งสํ า หรั บ ผู ข ายของต อ งมี และเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละ
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง
ไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขัง
และไมลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน
สุนัข มิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทํา
ความสะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ
ทั้งนี้ ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบาย น้ํา
เสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๓
กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด ๑ จุด ตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง

๔
(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนาย
อาหรสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่
กําหนดได
ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคา และการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิ ใ ห ใ ช บั งคั บ แกต ลาดที่จั ด จั ด ตั้ง ขึ้ น ก อนวั น ที่ก ฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได
ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูอาคาร
ตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง
ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปด
และป อ งกั น ไม ใ ห สั ต ว เ ข า ไปคุ ย เขี่ ย ตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ อาง
ลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๕ สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร

๕
(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต
(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้าํ จากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปดทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความ
ลาดเอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก
มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะ
และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง
ในกรณีจําเปน
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพัก
น้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอระบาย้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รม หรือ สิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๖ ต องจัด ใหมีหองส วม ที่ป สสาวะและอา งลา งมือ ตามจํานวนและหลั กเกณฑดา น
สุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงาน
ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร
ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูล
ฝอยในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา ตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาด
ประเภทที่ ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด
หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ขอ ๒๐ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

๖
ข อ ๒๑ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๑ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บํา รุงรักษาตลาด และการรักษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบร อยในตลาดใหถู กสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน
ตัวอาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณตางๆ
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด แลดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และ
เปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหาร
สด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือน
ละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ข อ ๒๒ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปด
ใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการลาง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงให
ปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพื้นตลาด

๗
ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและตอง
ควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาด หรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆาหรือ
ชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่เทศบาลตําบล
บางกระทึก
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุ
รําคาญ เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทํ า ให น้ํ า ใช ใ นตลาดเกิ ด ความสกปรกจนเป น เหตุ ใ ห เ ป น หรื อ อาจเป น อั น ตรายต อ
สุขภาพ
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด

ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบตั แิ ละใหความรวมมือกับผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรือ่ งดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบ และ กฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิน่ กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข

๘
ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบตั เิ กี่ยวกับสินคาและแผงจําหนาย
สินคา ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผง
จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการ
ระบายอากาศ และแสงสว า ง ทั้ ง นี้ ตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด โดย
สูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมีการ
รักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญทตี่ ิดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไม
ไอหรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับ
อาหาร ไมสูบ บุหรี่หรือดื่ มสุ รา ทั้งนี้ ตามที่ เจา พนัก งานทองถิ่ น กํา หนดโดยคํ า แนะนํ าของเจา พนัก งาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุ ง เก็ บ หรื อ สะสมอาหาร และการรั ก ษาความสะอาดของภาชนะ น้ํ า ใช แ ละของใช ต า งๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน
๕ องศาเซลเซียสในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

๙
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดี
อยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจํา หนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุง อาหาร ตองจัด
สถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชนเขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม
ชอนและสอม ตะเกียบและแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๒๘ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๙ ความในขอ ๒๘ มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคการของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น แตใน
การดํ า เนิ น กิ จ การตลาดจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของเทศบาลตํ า บลบางกระทึ ก เช น เดี ย วกั บ ผู รั บ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และผูรับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัติเทศบาล ตําบลบางกระทึกนี้ดวย
ขอ ๓๐ ผูใดประสงคตองการจัดตั้งตลาด ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบพรอมกับหลักฐานตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๓๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น ไดพิจารณาอนุญาตจัดตั้งตลาดแลว ใหแจงใหผูไดรับ
ใบอนุญาตมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราแนบทายเทศบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน
นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หากพ น กํ า หนดดั ง กล า วแล ว ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตไม ม ารั บ
ใบอนุญาตหรือไมชําระคาธรรมเนียม ใหถือวาผูนั้นไมประสงคจะจัดตั้งตลาด ใหเจาพนักงานทองถิ่นยกเลิก
การอนุญาตนั้น
ขอ ๓๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด พรอมกับเสียคา ธรรมเนียม ภายในเก าสิบวันกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของ
จํานวน คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น
กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๓๓
เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต คําขอตอใบอนุญาต หรือคําขอเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวา
คําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลบางกระทึกนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดแจงใหแก
ผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอ พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
ไดรับคําขอ

๑๐
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบ ภายในสิบห าวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึกนี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครัง้ ครัง้ ละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ กอนสิน้ กําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๓๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช
เปนตลาด หรือขอแกไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาล
ตําบลบางกระทึกกําหนด และเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว จึงจะดําเนินการได
ขอ ๓๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการอีกตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกการ
ดํ า เนิ น กิ จ การต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตามแบบที่ เทศบั ญญั ติ เทศบาลตํ าบลบางกระทึ กกํ า หนด ก อ นถึ ง
กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาต
จะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด เพื่อขอรับใบ
แทน ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
การออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
กําหนด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึกนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๙ บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึกนี้ ใหคง
ใชตอไปจนสิน้ อายุไปอนุญาตนั้น

๑๑
ขอ ๔๐ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก มีหนาที่รกั ษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสัง่ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตเิ ทศบาล
ตําบลบางกระทึกนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงชื่อ
(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
อนุมตั ิ
ลงนาม
(นายชนินทร บัวประเสริฐ)
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

๑๒
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๒
ลําดับที่

ประเภท

อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)

๑

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔
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