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๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เกีย่ วกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กาํ หนดให้อาํ นาจแก่ราชการส่ วนท้องถิ่น
ในการตราข้อกําหนดของท้องถิ่น เรื่ อง สุ ขลักษณะของกิจการที่ตอ้ งควบคุมหรื อกํากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าว
ให้ปฏิบตั ิหรื อดําเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาด้านสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม หรื ออาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญั ญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง ตลาด สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด ๙ เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวงเป็ นเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลที่ได้ใช้บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้วคงใช้บงั คับได้ต่อไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้มีการ
ตราเทศบัญญัติในเรื่ องนั้นขึ้นใหม่รวมถึงเพื่อปรับปรุ งข้อบังคับตําบล ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั
เหตุผล
เพื่อให้การดูแลปั ญหาการสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและ
พลานามัยของประชาชนโดยส่ ว นร่ ว ม ขณะเดี ย วกัน จะช่ วยให้เทศบาลตําบลทาทุ่ง หลวงมี รายได้จ าก
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ งด้วยนายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง จึงขอเสนอร่ างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จํานวน ๕ ฉบับ ที่ได้ดาํ เนินการยกร่ างปรับปรุ งขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
๑. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
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๕. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

๒
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๓

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาดอาศัย
อํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง และผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๑ เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย
ณ. สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดตั้งตลาดเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสัง่ อื่นใดของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวงในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้ อ ๔ ในข้อบัญญัติน้ ี
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ ึ งปกติจดั ไว้ให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุ มเพื่อจําหน่ายสิ นค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุ งแล้ว หรื อของเสี ยง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจําหน่ายสิ นค้าประเภทอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริ เวณซึ่ งจัดไว้สาํ หรับให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่
ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจําหรื อเป็ นครั้งคราวหรื อตามวันที่กาํ หนด
“สิ นค้ า” หมายความว่า สิ่ งของที่ซ้ือขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องคํ้าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนําเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรื อในรู ปลักษณะใดๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นรส
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๔

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็ น
ของสด
“อาหารประเภทเนื้อสั ตว์ ชําแหละ” หมายความว่าอาหารสดประเภทเนื้ อสัตว์หรื อเนื้ อสัตว์ที่มีการ
ชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสิ นค้า
“อาหารแปรรู ป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรู ป ทําให้แห้ง หรื อหมักดอง หรื อในรู ปอื่นๆรวมทั้งที่
ใช้สารปรุ งแต่งอาหาร
“อาหารประเภทปรุ งสํ าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผา่ นการทํา ประกอบหรื อปรุ งสําเร็ จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ
“สุ ขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปั จจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัย
จากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็ นพิษซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค เช่น อาหาร ผูส้ ัมผัสอาหาร
สถานที่ทาํ ประกอบ ปรุ ง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็ นพาหะนําโรค
“แผงจําหน่ ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรื อสถานที่ที่มีการปรุ ง ประกอบอาหารจนสําเร็ จที่ผบู ้ ริ โภค
สามารถซื้อบริ โภคได้ โดยจะมีการล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ดว้ ย
“การล้ างตลาดตามหลักสุ ขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหน่ายสิ นค้าใน
ตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายนํ้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักนํ้าเสี ย ที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับ
มูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริ เวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย หยากไย่ฝนุ่
ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ตอ้ งไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดนํ้าเสี ยของ
ตลาด
“ทีห่ รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรื อใช้สญ
ั จรได้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความ ว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้ รับแต่ งตั้งจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลง
ขยายหรื อลดสถานที่หรื อบริ เวณที่ใช้เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุ ญาตให้จดั ตั้ง
ตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความในข้อนี้
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๕

มิให้ใช้บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์กรของรัฐที่ได้จดั ตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจ
หน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผูร้ ับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่ งเทศบัญญัติ
นี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจกําหนดเงื่อนไข
เป็ นหนังสื อให้ผจู ้ ดั ตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้ อ ๖ ตลาด แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลกั ษณะตามที่กาํ หนดไว้ใน
ส่ วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลกั ษณะตามที่กาํ หนดไว้
ในส่ วนที่ ๒
ข้ อ ๗ ที่ต้ งั ของตลาดต้องอยูห่ ่ างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสี ยโรงเลี้ยง
สัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาํ จัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย อันอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย เว้นแต่ จะมีวิธีการ
ป้ องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่ วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้ อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
สําหรับผูข้ ายของ ที่ขนถ่ายสิ นค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามที่กาํ หนดไว้ในส่ วนนี้
ข้ อ ๙ อาคารสิ่ งปลูกสร้างสําหรับผูข้ ายของต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริ เวณตลาดกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มัน่ คง แข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสู งของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมนํ้า เรี ยบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าํ ขังและ
ไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่ องกั้นหรื อสิ่ งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้ องกันสัตว์ เช่น สุ นขั
มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
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๖

(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจําหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดง่าย มีความสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีที่นงั่ สําหรับผูข้ ายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) นํ้าประปาหรื อนํ้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสิ นค้าหรื อล้างมือ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้ อนจากนํ้าโสโครก ไม่ติดหรื อทับกับท่อระบายนํ้าเสี ย
หรื อสิ่ งปฏิกลู โดย
(ก) มีที่ลา้ งอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกนํ้า ไม่นอ้ ย
กว่า ๓ ก๊อก กรณี ที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ลา้ งอาหารสด ๑ จุดต่อจํานวน
แผง จําหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผงให้ถือเป็ น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกนํ้าประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาํ แหละ และแผง
จําหน่ายอาหารประเภทปรุ งสําเร็ จ
(ค) มีที่เก็บสํารองนํ้าในปริ มาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณี ที่มีแผงจําหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าํ สํารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหาร
สดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็ น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดนํ้าเสี ยหรื อนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้ องกันอัคคีภยั ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารความใน (๑)
และ (๕) มิให้ใช้บงั คับกับตลาดที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บงั คับและมีขอ้ จํากัดเรื่ องพื้นที่ซ่ ึ งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบ
อาคารตลาด ทางเข้าออกบริ เวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาํ หนดได้
ข้ อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสิ นค้าตั้งอยูใ่ นบริ เวณหนึ่งบริ เวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการ
ขนถ่ายสิ นค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสิ นค้าและการรักษาความสะอาด
ข้ อ ๑๑ ต้องจัดให้มีหอ้ งส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่กาํ หนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูใ่ นที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรื อในกรณี ที่อยูใ่ นอาคารตลาดต้องแยก
เป็ นสัดส่ วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิ ดสู่บริ เวณจําหน่ายอาหารโดยตรง
ข้ อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูน่ อกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิ ดและป้ องกัน
ไม่ให้สัตว์เข้าไปคุย้ เขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็ นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้ อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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๗

ส่ วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้ อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาํ หรับผูข้ ายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือและที่
เก็บรวบรวม หรื อที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาํ หนดในส่ วนนี้
ข้ อ ๑๕ สถานที่สาํ หรับผูข้ ายของต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริ เวณสําหรับผูข้ ายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็ นสัดส่ วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็ นพื้นเรี ยบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าํ ขัง เช่นพื้นคอนกรี ต พื้นที่ปู
ด้วยคอนกรี ตสําเร็ จ หรื อพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจําหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผวิ เรี ยบ ทําความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็ นแบบพักเก็บได้
(๔) นํ้าประปาหรื อนํ้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ลา้ งทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริ เวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาํ แหละ และแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุ งสําเร็ จ
(๕) ทางระบายนํ้าจากจุดที่มีที่ลา้ ง โดยเป็ นรางแบบเปิ ด ทําด้วยวัสดุที่มีผวิ เรี ยบ มีความ
ลาดเอียงให้สามารถระบายนํ้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายนํ้าออกสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะ หรื อ
แหล่งนํ้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณี จาํ เป็ นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข อาจกําหนดให้จดั ให้มีบ่อดักไขมันหรื อบ่อพักนํ้าเสี ย ก่อน
ระบายนํ้าออกสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะหรื อแหล่งนํ้าสาธารณะก็ได้
(๖) กรณี ที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ มหรื อสิ่ งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยูใ่ นสภาพที่มนั่ คงแข็งแรง
ข้ อ ๑๖ ต้องจัดให้มีหอ้ งส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามจํานวนและหลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขลักษณะที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และตั้งอยูใ่ นที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของเว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรื อส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่ างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บ
รวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลกั ษณะเหมาะสมตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้ อ ๑๗ เมื่อผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดาํ เนิ นกิจการต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและผูร้ ับใบอนุญาตร่ วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุ งตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็ น
ตลาดประเภทที่ ๑ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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๘

หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
ข้ อ ๑๘ การจัดวางสิ นค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็ นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาด และป้ องกันการปนเปื้ อนในอาหาร
ข้ อ ๑๙ การเปิ ดและปิ ดตลาดต้องเป็ นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้ อ ๒๐ ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในตลาดให้ถูกสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บํารุ งรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น
ตัวอาคาร พื้น ฝ้ าเพดาน แผงจําหน่ายสิ นค้า ระบบบําบัดนํ้าเสี ยหรื อนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
สายไฟหลอดไฟ พัดลม ก๊อกนํ้า ท่อนํ้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริ เวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดนํ้าเสี ยหรื อนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็ นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุ ขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยูใ่ นสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิ ด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิ ดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็ นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาํ แหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุ ขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่ งครั้ง ในกรณี ท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุ ขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนําโรคภายในบริ เวณตลาดอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง(๖) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาํ แหละมิให้ปล่อยนํ้าหรื อของเหลวไหลจาก แผงลงสู่
พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายนํ้าหรื อของเหลวลงสู่ทางระบายนํ้าหลักของตลาด
ข้ อ ๒๑ ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริ เวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณี ที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักนํ้าเสี ย และทางระบายนํ้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็ นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรื อที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุ ขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยูใ่ นสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิ ด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิ ดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็ นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาํ แหละ ในกรณี ที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ดาํ เนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุ ขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแจ้งให้ปฏิบตั ิ
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๙

(๔) จัดให้มีการป้ องกันไม่ให้น้ าํ หรื อของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชําแหละลงสู่ พ้นื ตลาด
ข้ อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อการระบาดของโรคติดต่อ
ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรื อตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้
ผูใ้ ดกระทําการ ดังต่อไปนี้
(๑) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรื อไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สตั ว์ที่นาํ ไปขังไว้ในที่ขงั สัตว์เพื่อจําหน่าย
(๓) ฆ่าหรื อชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรื อสุ กร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรื อ
ชําแหละสัตว์ปีกในกรณี ที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่น้ นั
(๔) สะสมหรื อหมักหมมสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุ งรัง เป็ นเหตุ
รําคาญ เกิดมลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อเป็ นที่เพาะพันธุ์สตั ว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนําโรค
(๕) ถ่ายเทหรื อทิ้งมูลฝอยหรื อสิ่ งปฏิกลู ในที่อื่นใด นอกจากที่ซ่ ึงจัดไว้สาํ หรับรองรับมูลฝอย
หรื อสิ่ งปฏิกลู
(๖) ทําให้น้ าํ ใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็ นเหตุให้เป็ นหรื ออาจเป็ น อันตรายต่อสุ ขภาพ
(๗) ก่อหรื อจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็ นที่เดือดร้อนหรื อเกิดอันตรายแก่ผอู ้ ื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็ นที่พกั อาศัย หรื อเป็ นที่พกั ค้างคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็ นอันตราย หรื อการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสี ยงดัง แสงกระพริ บ ความสัน่ สะเทือน หรื อมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้ อ ๒๓ ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือกับผูร้ ับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสิ นค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึ กอบรมด้านสุ ขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(๗) การตรวจสุ ขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข
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ข้ อ
ดังต่อไปนี้

๑๐

๒๔ ผูข้ ายของและผูช้ ่ วยขายของในตลาดต้องปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับสิ นค้าและแผงจําหน่ ายสิ นค้า

(๑) ให้วางสิ นค้าบนแผงจําหน่ายสิ นค้าหรื อขอบเขตที่กาํ หนด โดยห้ามวางสิ นค้าลํ้าแผง
จําหน่ายสิ นค้าหรื อขอบเขตที่กาํ หนด และห้ามวางสิ นค้าสู งจนอาจเกิดอันตรายหรื อส่ งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศและแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(๒) ห้ามวางสิ นค้าประเภทวัตถุอนั ตรายปะปนกับสิ นค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสิ นค้าประเภทอาหาร เครื่ องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาํ หนด โดยสูง
จากพื้นตลาดไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสิ นค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสิ นค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิ ดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรื ออาหารที่มีการป้ องกันการเน่าเสี ยและปกปิ ดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและป้ องกันสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนําโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรื อวัสดุอื่นใดที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็ นจริ ง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสิ นค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้ อ ๒๕ ผูข้ ายของ(๑) มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อไม่
เป็ นพาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิ วาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับ
อักเสบชนิ ดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขและผูช้ ่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่ วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๒) ในระหว่างการขายต้องแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้อย หรื อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(๓) ในระหว่างขายสิ นค้าประเภทอาหารต้องปฏิบตั ิตามหลักสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล เช่นไม่ไอ
หรื อจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรื อจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่ หรื อดื่มสุ รา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข
ข้ อ ๒๖ ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดต้องปฏิบตั ิให้ถูกสุ ขลักษณะในการจําหน่ายทําประกอบ
ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน ๕
องศาเซลเซียส ในตูเ้ ย็นหรื อแช่น้ าํ แข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุ งสําเร็ จต้องใช้เครื่ องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
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อุปกรณ์ปกปิ ดอาหารเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิ ดอาหารนั้นให้สะอาด และใช้การได้ดีอยู่
เสมอ
(๔) ในกรณี ที่เป็ นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุ งอาหาร ต้องจัดสถานที่
ไว้ให้เป็ นสัดส่ วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น และต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักการสุ ขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่ องขูดมะพร้าว จาน ชาม
ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วนํ้า ต้องสะอาด และปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้ อ ๒๗ ผูใ้ ดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยืน่ คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด
ข้ อ ๒๘ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรื อคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี จาํ เป็ นที่จะต้อง
ส่ งคืนคําขอแก่ผขู ้ ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรื อความ ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคําขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุ ญาตหรื อ มี หนังสื อแจ้งคําสั่งไม่อนุ ญาต
พร้ อมด้วยเหตุผลให้ผูข้ ออนุ ญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคําขอซึ่ งมี รายละเอียดถูกต้องหรื อ
ครบถ้วนตามที่กาํ หนดในเทศบัญญัติน้ ีในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาํ เป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบก่อนสิ้ น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๙ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้ อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ ีให้มีอายุหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคําขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คําขอพร้อมกับเสี ยค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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ข้ อ ๓๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การจัดตั้งตลาดเอกชน ฉบับละ ๑๐๐๐ บาทต่อปี ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญาต การจัดตั้งตลาดเอกชน ในวันที่มารับใบอนุ ญาต สําหรับ
กรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรื อก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุสาํ หรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาต
ตลอดเวลาที่ยงั ดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาํ หนด ให้ชาํ ระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนี ยมที่คา้ งชําระเว้นแต่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิ นกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสี ยค่าธรรมเนี ยมครั้ งต่ อไปในกรณี ที่ผูม้ ี หน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมตาม วรรคหนึ่ งค้างชําระ
ค่าธรรมเนี ยมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดําเนิ นกิจการไว้
จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
ข้ อ ๓๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๓๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๓๔ ในกรณี ที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สาํ คัญ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาต ยืน่ คํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด ตามแบบที่
กํา หนดไว้ท ้า ยเทศบัญ ญัติ น้ ี การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุ ญาตสู ญหาย ให้ผยู ้ ื่นคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญาตถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สําคัญ ให้ผูย้ ื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๓๕ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตาม
บทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการ ประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้ อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี และการ

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๓

ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๓๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาํ เป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานของผูร้ ับ
ใบอนุ ญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาํ สั่งไปถึง หรื อวันปิ ดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๘ ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๓๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทา
ทุ่งหลวงในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
ข้ อ ๔๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ีตอ้ งระวางโทษตามที่กาํ หนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๔๑ ให้นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
หมวด ๖
การขออนุญาต
ข้ อ ๔๒ ผูใ้ ดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ต.๑
พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงกําหนด
ข้ อ ๔๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว
ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ให้ออกใบอนุ ญาตตามแบบ ต.๒ หรื อมี
หนังสื อแจ้งคําสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลทราบภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับคําขอ
ในกรณี ที่มีเหตุ จาํ เป็ นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นไม่ อาจออกใบอนุ ญาตหรื อยังอาจมี คาํ สั่งอนุ ญาตได้
ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมี
หนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาํ เป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบก่อนสิ้ นกําหนดตามวรรคหนึ่ งหรื อ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติน้ ีภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่
ผูข้ อรับใบอนุ ญาต ผูแ้ ทน หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต ได้รับหนังสื อแจ้งจาก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิ บของ
จํานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชําระ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกดําเนิ นกิจการก่อนถึงกําหนดที่จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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การแจ้งตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาต ผูแ้ ทน หรื อ
ผูร้ ั บมอบอํานาจจากผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตแล้วแต่กรณี ทราบ ในกรณี ไม่พบตัว หรื อไม่ยอมรั บหนังสื อให้ส่ง
หนังสื อการแจ้งหรื อคําสั่งโดยทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อปิ ดหนังสื อไว้ในที่เปิ ดเผยเห็ นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนา
หรื อสํานักทําการของผูต้ อ้ งรั บหนังสื อ และให้ถือว่าผูน้ ้ ันได้รับทราบหนังสื อดังกล่ าวแล้ว ตั้งแต่ เวลาที่
หนังสื อไปถึง วันปิ ดหนังสื อแล้วแต่กรณี
ข้ อ ๔๔ เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยนื่ คําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
แบบ ต.๑ พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
ข้ อ ๔๕ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
ข้ อ ๔๖ เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ขยาย หรื อลดเนื้อที่ หรื อบริ เวณที่ใช้เป็ น
ตลาดให้ยนื่ คําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ต.๔
ข้ อ ๔๗ เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป หรื อจะขอแก้ไขรายการอื่นใน
ใบอนุญาตให้ยนื่ คําขอต่อเจ้าพนักงานตามแบบ ต.๔
ข้ อ ๔๘ หากปรากฏว่าใบอนุ ญาตสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต
จะต้องยืน่ คําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ต.๓ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตใหม่ภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตาํ รวจ กรณี การสูญหายหรื อถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณี ชาํ รุ ดในสาระสําคัญ
ข้ อ ๔๙ การออกใบแทนใบอนุ ญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ต.๑ โดยประทับตราสี แดงคําว่า “ใบแทน”
กํากับไว้ดว้ ย และให้มีวนั เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุ ญาตเดิม ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้ อ ๕๐ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ เทศบัญญัติ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(๑)
มีหนังสื อเรี ยกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคํา หรื อแจ้งข้อเท็จจริ งหรื อทําคําชี้ แจงเป็ น
หนังสื อหรื อให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก
หรื อในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
การนี้ ให้มีอาํ นาจสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อเรี ยกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อ
สถานที่น้ นั
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(๓) แนะนําให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัติน้ ี หรื อพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) เก็บหรื อนําสิ นค้าหรื อสิ่ งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุ ขลักษณะหรื อก่อให้เกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ เป็ นปริ มาณตามสมควรเพื่อเป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจํา
เป็ นได้โดยไม่ตอ้ งคิดราคา
ข้ อ ๕๑ หากผูด้ าํ เนิ นกิจการตลาดปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
หรื อเทศบัญญัติ หรื อคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาํ หนดไว้ เกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั แก้ไข หรื อปรับปรุ งให้ถูกต้องได้และถ้าผูด้ าํ เนิ นกิจการตลาด ไม่แก้ไขหรื อถ้าการ
ดําเนินกิจการนั้นก่อให้หรื อมีเหตุอนั สมควร สงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุ ขภาพประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดกิจการไว้ทนั ทีเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะเป็ นที่พอใจแก่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คําสั่งดังกล่าว ให้กาํ หนดระยะเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคําสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็ นคําสั่งให้
หยุดดําเนินกิจการทันที
ข้ อ ๕๒ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขพบเหตุที่ไม่ถกู ต้องหรื อมีการกระทําใดๆที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน หรื อจะเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชนเป็ นส่ วนรวม ซึ่ งสมควรจะ
ดําเนินการแก้ไขโดยเร่ งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีอาํ นาจออกคําสั่งให้ผกู ้ ระทําการไม่ถูกต้อง หรื อฝ่ าฝื น
ดังกล่าวแก้ไข หรื อระงับเหตุการณ์น้ นั หรื อดําเนิ นการใด ๆ เพื่อแก้ไข หรื อระงับเหตุการณ์น้ นั ได้ตามสมควร
แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้ อ ๕๓ ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดไม่ปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ
เทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่ อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาเห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้ อ ๕๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุด ว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรื อท้ายเทศบัญญัติน้ ี
(๓) ไม่ปฏิ บตั ิ หรื อปฏิ บตั ิไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการตามที่
ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบตั ิ หรื อการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของ
ประชาชนหรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพประจําวัน
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ข้ อ ๕๕ คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผดู ้ าํ เนิ นกิจการตลาดหยุดดําเนิ นกิจการ คําสั่งพักใบอนุญาต
และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาํ เป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับใบอนุญาต ผูแ้ ทน หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ทราบ
ในกรณี ไม่พบตัว หรื อไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อปิ ดคําสั่งไว้ใน
ที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนา หรื อสํานักทําการงานของผูต้ อ้ งรับหนังสื อดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่คาํ สั่งไป
ถึง หรื อวันปิ ดคําสัง่ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๕๖
ผูถ้ ู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตสํา หรั บ ประกอบกิ จ การที่ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๕๗ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาํ สั่งตามข้อ ๒๙ ข้อ ๓๖ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม
ข้อ ๕๕ เพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๕๖ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีคาํ สัง่ ตามข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒
ถ้าผูไ้ ด้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ผูน้ ้ ันมี สิทธิ อุทธรณ์ ต่อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ทราบคําสัง่
การอุ ทธรณ์ ตามวรรคหนึ่ งไม่ เ ป็ นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว้น แต่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสัง่ นั้นไว้ชวั่ คราว
หมวดที่ ๗
บทลงโทษ
ข้ อ ๕๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติ ข้อ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่ งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๕๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคแรกแห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๖๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติขอ้ ๗ ข้อ ๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๖๑ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติขอ้ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ มีความผิดตามมาตรา ๗๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๖๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อเรี ยก หรื อไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อไม่ส่งเอกสาร หรื อหลักฐาน
หรื อ ขัด ขวาง หรื อ ไม่ อ าํ นวยความสะดวกในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น หรื อ เจ้า พนัก งาน
สาธารณสุ ข หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัติ ข้อ ๓๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๙ แห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๖๓ ผูด้ าํ เนิ นกิจการผูใ้ ดดําเนิ นกิจการในระหว่างที่มีคาํ สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด ดําเนิ น
กิจการ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติขอ้ ๓๙ โดยไม่มีเหตุหรื อ ข้อแก้ตวั อัน
สมควร มีความผิดตามมาตรา ๘๐ แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๖๔ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตามเทศบัญญัติ ข้อ ๓๖โดยมีเหตุหรื อ
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๑๗

ข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข มีความผิดตามมาตรา ๘๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๖๕ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีความผิด ตามมาตรา ๘๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๖๖ เมื่ อมี กรณี อย่างหนึ่ งอย่างใดต่ อไปนี้ เกิ ดขึ้ นในตลาดของเอกชนหรื อตลาด ของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็ นกรณี ที่เกิ ดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิด
ความเสี ยหายอย่างแรงต่อสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชี วิตของประชาชน ซึ่ งจําเป็ นต้องมีการ
แก้ไขโดยเร่ งด่วน
(๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรี ยจ์ ากการเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างพื้นผิวภาชนะอุปกรณ์
หรื อ จากมื อผูข้ ายอาหารในตลาดพบว่ามี เ ชื้ อจุ ลิน ทรี ย ท์ ี่ เ ป็ นตัว บ่ งชี้ ใ นปริ มาณที่ เ กิ น กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาํ หนด
(๒) มีปริ มาณสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน หรื อแมลงสาบเกินกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเป็ นแหล่งแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิ วาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด
ไข้อีสุกอีใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้ อน ไวรัสตับอักเสบชนิ ดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมา
จากสัตว์ และโรคอื่นที่ตอ้ งแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ โดยพบว่าผูข้ ายหรื อผูช้ ่วยขายของในตลาดเป็ นโรคติดต่อ หรื อพบผูป้ ่ วยเป็ นโรคติดต่อ ซึ่ งยืนยันว่า
บริ โภคอาหารหรื อได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น
(๔) ถังเกรอะหรื อถังบําบัดสิ่ งปฏิกูลเกิ ดการรั่ วไหลออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็ นแหล่ง
แพร่ กระจายของเชื้อโรคหรื อเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรื อแมลงที่เป็ นพาหะนําโรค
ข้ อ ๖๗ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผใู ้ ดดําเนินกิจการตลาดในที่หรื อทางสาธารณะ เว้นแต่
จะเป็ นการดําเนิ นการของราชการส่ วนท้องถิ่นเอง ที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ในการพิจารณา
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผูข้ ออนุ ญาตได้ยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่ ร าชการส่ ว นท้องถิ่ น กํา หนดในข้อ กํา หนดของท้อ งถิ่ น ถูก ต้องครบถ้ว นแล้ว ให้เ จ้า พนัก งานท้องถิ่ น
มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุ ขลักษณะของตลาดเพื่อพิจารณา
ตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตก็ได้ ทั้งนี้ ก่อนจะมีคาํ สั่งอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาต
ต้องให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสัง่ ดังกล่าวต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ดว้ ย
ข้ อ ๖๘ ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งตลาดก่อนวันที่เทศบัญญัติน้ ี ให้ผนู ้ ้ นั ประกอบกิจการนั้น
ต่อไปได้เสมือนเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ีแล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้ นอายุ และ ผูน้ ้ นั ยังคง
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๑๘

ประสงค์จ ะดํา เนิ น การต่ อ ไป ผูน้ ้ ัน จะต้อ งมาดํา เนิ น การและขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญัติ น้ ี ก่ อ นการ
ดําเนินการ
ข้ อ ๖๙ ให้นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวงรักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายบุญเลง ดีจิตกาศ)
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เห็นชอบ

( นายประจวบ กันธิยะ)
นายอําเภอแม่ทา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน
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๑๙

บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตามข้ อ ๒๙
แนบท้ ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

อัตราค่ าธรรมเนียม
(บาท/ปี )

๑

ตลาดประเภทที่ ๑

ฉบับละ

๒,๐๐๐

๒

ตลาดประเภทที่ ๒

ฉบับละ

๑,๐๐๐
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เลขทีร่ ับ……………….

๒๐

แบบ ต.1
คําขอรับใบอนุญาต/ต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที่……………………………………
วันที่…………….เดือน………………….พ.ศ…………

ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………………………..อายุ………ปี
สัญชาติ……….เลขประจําตัวประชาชนเลขที่……………………อยูบ่ า้ นเลขที่/สํานักงานเลขที่……….……
ซอย…………………ถนน…………………ตําบล………………อําเภอ………………..จังหวัด………….
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1. ชื่อตลาด…………………………………………………….จํานวน………………….แผง
2. ตั้งอยูเ่ ลขที่……….ซอย……………ถนน……………..ตําบล…………….….อําเภอ………….
จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………………………………
3. เนื้อที่ตลาด………………ตารางเมตร ตั้งอยูห่ ่ างจากโรงงานกําจัดขยะ โรงงานกําจัดสิ่ งปฏิกลู
โรงงานบําบัดนํ้าเสี ย โรงเลี้ยงสัตว์ สุ สาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรื อสถานที่อื่นใดที่จะมี
ผลกระทบต่อสุ ขลักษณะตลาดหรื ออาจจะได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากตลาดในลักษณะเดียวกัน………เมตร
4. ผูจ้ ดั การตลาด……………………………….…อายุ…….ปี สัญชาติ…………บ้านเลขที่………....
ตรอก/ซอย……………ถนน……………………หมู่ที่………..ตําบล……………….อําเภอ………………….
จังหวัด…………………………โทรศัพท์………………………………………
5. พร้อมคําขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
5.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็ นนิติบุคคลให้นาํ สําเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อรับใบอนุญาต
5.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
5.3 กรณี เจ้าของไม่สามารถยืน่ คําขอด้วยตนเองได้ ให้ผรู ้ ับมอบอํานาจนําหนังสื อมอบอํานาจ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจําตัวของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจมาแสดง
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ………………………………….ผูข้ อรับใบอนุญาต
(…………………………..….…)

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๑

-๒ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลําดับ
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………..)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………… ……)
ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
……………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(……………………………………)
คําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………………..)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่……เลขที่…….. ลงวันที่………เดือน……………พ.ศ……………แล้ว

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๒

แบบ ต.2
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เล่มที่……….เลขที่………/…………
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
อนุญาต……………………………………
สัญชาติ……………อยูบ่ า้ นเลขที่……………..…หมู่ที่……..ตําบล……………………อําเภอ…………………..
จังหวัด…………………………..…….หมายเลขโทรศัพท์………………………….
จัดตั้งตลาดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อตลาด…………………………เนื้อที่ตลาด…….…..…….ตารางเมตร จํานวน…………….…แผง
ตั้งอยูเ่ ลขที่………..…..ซอย………….…ถนน………………..ตําบล………………..อําเภอ………………..........จัง
หวัด.............................................โทรศัพท์………………………………
ผูจ้ ดั การตลาด………………………………….อายุ…..….ปี สัญชาติ……...…อยูบ่ า้ นเลขที่……………หมู่
ที่….….ตําบล………….อําเภอ………………จังหวัด……………หมายเลขโทรศัพท์……………………….
เสี ยค่าธรรมเนียมปี ละ…………..…..…บาท(………………………………….……....)ตามใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่….………..เลขที่……….………ลงวันที่………………………………….
(2) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2553
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็ นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดย
มิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1)……………………………………………………………….……………………………..
4.2)………………………………………………………………………………………………
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่…………….เดือน……………………พ.ศ……………
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวนั ที่. ……………….เดือน……………………พ.ศ……………
ลงชื่อ……………………………………
(………………………………….)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน (1) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่ าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปี ต่อไปต้องยืน่ คําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๓

รายการต่ ออายุใบอนุญาตและเสี ยค่ าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็ จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓

เลขทีร่ ับ…………………

๒๔

แบบ ต.3
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที่…………………………………………….
วันที่………….เดือน……………….พ.ศ……………

เรี ยน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า………..……………………………………………อายุ…………..ปี สัญชาติ………………….
อยูบ่ า้ นเลขที่………… …ซอย………………ถนน…………………ตําบล…………อําเภอ………………….....
จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณี ย…
์ ………….โทรศัพท์………………….
ขอยืน่ เรื่ องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่………...ซอย…………………ถนน………………ตําบล………………อําเภอ………………..
จังหวัด………… รหัสไปรษณี ย…
์ ………….โทรศัพท์………………….
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม เล่มที่………เลขที่…………ลงวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุ ดในสาระสําคัญ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมนี้ได้แนบสําเนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามที่เทศบัญญัติกาํ หนดมาด้วย

ลงชื่อ……………………………………………
(………………………………………)
ผูข้ ออนุญาต

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๕

แบบ ต.4
คําร้ องขออนุญาตการต่ าง ๆ
เขียนที่…………………………………………
วันที่………เดือน………………….พ.ศ……………
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………………………..อายุ…………ปี
สัญชาติ…………เลขประจําตัวประชาชนเลขที่……………………อยูบ่ า้ นเลขที่………..…ซอย………….....
ถนน……………หมู่…………ตําบล………………อําเภอ………………..จังหวัด……………………………
โทรศัพท์………………………………………
ขอยืน่ คําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
………………………….……………………………………….……………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………
จึงมีความประสงค์
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ……………………………….ผูข้ ออนุญาต
(……………….……………..)

