แบบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ....................
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล
ความคิดเห็น
บันทึกหลักการและเหตุผล
1. บันทึก
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
หลักการ
เรื่อง ตลาด
และเหตุผล
พ.ศ. ................
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด
เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่สุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะใน
การดาเนินกิจการตลาด สุขลักษณะสาหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขาย
ของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการตลาด และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการตลาด จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้
ส่วนที่ 2 แบบร่างข้อบัญญัติ
ความคิดเห็น
ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
อ่างทอง ว่าด้วยตลาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่างทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
อ่างทอง และนายอาเภอเชียงคา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่างทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ………...”

2. ชื่อ
ข้อบัญญัติ
3. คา
ปรารภ
4. บทอาศัย
อานาจ

5. ชื่อ
ข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
6. วันใช้
ตาบลอ่างทอง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานองค์การ บังคับ
บริหารส่วนตาบลอ่างทองแล้วหกสิบวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือ
คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
7. บทนิยาม
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหาร
อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
จาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหาร
สดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่าย
สินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่าน
การทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของ
หวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมี
ที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การ
ทาความสะอาดตัวอาคาร แผงจาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง
เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหยากไย่ ฝุุน
ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอ่างทอง

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า 8.เนื้อหา
พนักงานท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ สาระของ
ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้ ข้อบัญญัติ
จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
แต่ในการกดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
กาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร
และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อที่ 8 ถึงข้อที่ 13
(2) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร
และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อที่ 14 ถึง ข้อที่ 18
ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จาก
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่
จะมีวิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่
และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่าย
สินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูล
ฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมี
ทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความ
สูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดดู ซึมน้า เรียบ ล้างทา
ความสะอาดง่าย ไม่มีน้าขังและไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง
สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด

(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และ
ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐
ลักซ์
(๙) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร
เรียบ มีความลาดเอียง และทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอ
สาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้าเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย
(1) มีทลี่ ้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุด
จะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจานวน
แผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕
แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(2) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(3) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อ
การใช้ กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้
มีน้าสารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหาร
สดทุก๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น
๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบาย
น้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูล
ฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่
จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมี
ข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาดทางเข้าออก
บริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่ง
บริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละ
วัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้

ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตาม
แบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ
ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่
บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัว
อาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มี
การปกปิดและปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขาย
ของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๕ สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น
สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่
มีผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐
เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มี
ที่ล้างทาความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหาร
สด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทา
ด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้าได้สะดวก
มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือ
แหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่
ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือ
บ่อพักน้าเสีย ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่ง
น้าสาธารณะก็ได้

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุม
ผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่
มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตาม
จานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ
ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่าง
เพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะ
เหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้
ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกัน
พิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ให้เป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้
เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาด
และปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๐ การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้อง
รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาดและการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝูาเพดาน แผงจาหน่าย
สินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่าง
ๆ เช่น สายไฟหลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และ
สาธารณูปโภคอื่น
(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแล
ความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสีย
หรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่
สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด

(๔) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน
โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสดและแผงจาหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้
มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(5) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
ภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้
ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทาง
ระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้อง
รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาดและการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแล
ความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง กรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อ
พักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพ
ที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน
โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสดและแผงจาหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(4) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผง
จาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการปูองกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็น
อันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
ประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทาการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ใน
ที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือ
สุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น

(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้
สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุราคาญเกิดมลพิษที่เป็นอันตราย
หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่
ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็น
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือ
เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็น
อันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ
ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและ
ให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาด
ของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด
โดยห้ามวางสินค้าล้าแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และ
ห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศและแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้า
ประเภทอาหาร
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะ
อุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐
เซนติเมตร

(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า
เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมี
การรักษาความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหาร
ต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(6) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมี
สุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้
รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด
เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับ
อาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้
ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทาประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร
และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้อง
เก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็ง
ตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้
ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการ
ปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ

(4) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ
และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น
และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง
เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้อง
สะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณี
เป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ของอาคารตลาด
(๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด
(๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่ออายุใบอนุญาต
(๗) ใบมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้
มอบและผู้รับมอบอานาจ
ข้อ ๒๙ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้
ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความ

ล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้น
แต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต
ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้าง
ชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๓๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ง
ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่
จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๘ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือ
วันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับ
การประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวาง
โทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง เป็นผู้
9. บท
รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ รักษาการ
คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่………………………………........
(………………………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
1.1. ตลาดประเภทที่ 1
1,000- บาท
1.2. ตลาดประเภทที่ 2
500- บาท

10. บัญชี
ท้าย
ข้อบัญญัติ

