เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๔๓
..............................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบกับมาตรา ๓๕, ๓๗, ๕๔, ๕๕, ๕๘, ๖๓ และ ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และกฎกระทรวง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล
ตําบลแมสาย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมสาย และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตั้งแตวันหลังจากที่ปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลว ๗ วัน เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสุขาภิบาลแมสาย เรื่อง ตลาดที่มีอยูเดิมทั้งสิ้น
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งตามปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมสําหรับจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหาร อันมีสภาพเปนของสด หรือประกอบ หรือปรุงแลวหรือของเสียงายไมวา
จะเปนการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไม แตไมไดหมายความรวมตลอดถึงตลาดนัดซึ่งจัดใหมีขนึ้ แหงละไม
เกินสิบสองวันในหนึ่งป
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตาํ บลแมสาย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจตราดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตามบทแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บานเรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่กอสรางขึ้นอยางอืน่ ซึ่งบุคคลอาจเขาไปอยูห รือเขาใชสอยได
ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งตลาดตองยื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดพรอมดวยแผนผังการ
กอสรางและรายการปลูกสรางในสถานทีท่ ี่จะตั้งตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น
ในกรณีตลาดที่ไดเปดดําเนินการมากอนประกาศใชเทศบัญญัติฉบับนี้ เจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจผอนผันใหทําการปรับปรุงตาม ขอ ๘ ใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ภายใน
กําหนดเวลาที่เห็นสมควร
ขอ ๖ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ พิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดจดั สถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครือ่ ง
อุปกรณสําหรับตลาดตองดวยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บงั คับไวในขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ แลวก็ออกใบอนุญาตใหได
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ ๒,๐๐๐.- บาท

-๒ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตตามขอ ๖ แลว จะขอเปลี่ยนตัวผูร ับใบอนุญาตไดโดยยื่นเรื่องราวขออนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการนี้
ขอ ๘ สถานที่ตั้งเปนตลาดและการปลูกสรางในสถานทีน่ ั้น ตองจัดใหมีสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองตั้งอยูในทีซ่ ึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาไมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) อาคารตองทําดวยวัตถุถาวร มั่นคงแข็งแรง
(๓) บริเวณพืน้ ตองทําดวยวัตถุถาวร มั่นคงแข็งแรง ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง
อยูได
(๔) ตองมีการระบายน้ําทําดวยวัตถุทําความสะอาดงาย เพื่อรับน้ําใหไหลไปสูทาง
ระบายน้ําสาธารณะไดสะดวกและตองกําจัดน้ําโสโครกตามความเห็นของเจา- พนักงาน
สาธารณสุข
(๕) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศใหเพียงพอตามความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๖) ที่วางขายของตองมีลักษณะตอไปนี้
ก. ตองกวางไมนอยกวา ๑ เมตร และพื้นที่ไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร สูงไมนอย กวา
๖๐ เซนติเมตร สําหรับตลาดขายของปลีก สําหรับตลาดขายสง
ตองทําดวยวัตถุถาวร ทึบ ถูกสุขลักษณะ แยกเปนหมวดหมูเหมาะสมตาม
ประเภทสินคา และกําหนดหมายเลขประจําแตละที่ไวใหเห็นชัดเจน
ข. ตองจัดที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะ เหมาะสม แยกตางหากจากทีว่ างของขาย
และสะดวกตอการเขาออก
ค. หากจะสรางที่วางของขายซึง่ มีลักษณะพิเศษตางหาก จากที่กลาวมาขางตนจะตอง
สรางใหถูกสุขลักษณะ ทําความสะอาดไดงาย ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
(๗) ทางเดินของตลาดมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. ทางเขาออกตลาดตองมีอยางนอยหนึ่งทาง กวางไมเกินกวา ๔ เมตร ในกรณี ที่
ทางเขาออกตลาดอยูใตอาคารอื่น จะตองสูงไมนอยกวา ๖ เมตร
ข. ทางเดินสําหรับผูซื้อของภายในอาคารตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๘) ตองทํารัว้ หรือประตูกนั้ หรือสิ่งปองกันไวเพื่อมิใหคนหรือสัตวเขาไป พลุกพลาน
(๙) ตองจัดใหมีสวม เครื่องสุขภัณฑ อุปกรณ เครื่องใช จํานวนและสถานที่ตั้งตาม คําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) ตองจัดใหมีที่สําหรับลางสินคาพรอมติดตั้งทอประปา และทอน้ําประปา และทอ
ระบายน้ําทิ้งใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๑) ตองปฏิบัติการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข

-๓ขอ ๙ ในกรณีที่สถานที่ที่ตั้งเปนตลาด และการปลูกสรางในสถานทีน่ ั้นมีลักษณะพิเศษได
สุขลักษณะมีการระบายอากาศโดยใชเครื่องปรับอากาศ และไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานสาธารณสุขแลว
สถานที่ที่ตั้งและการปลูกสรางในสถานทีน่ ั้นอาจไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๘ ก็ได
ขอ ๑๐ ผูตั้งตลาดตองจัดใหมีเครื่องอุปกรณและสิ่งอื่น ๆ อันจําเปนสําหรับสุขลักษณะของตลาด
ดังตอไปนี้
(๑) ที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตองไดลักษณะมีขนาดและจํานวนเพียงพอ และตอง
อยูในสถานทีท่ ี่เหมาะสมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) น้ําสะอาดพรอมทั้งที่เก็บสํารองน้ําใหปริมาณเพียงพอ และสะอาดแกการใชลางมือ
ลางสินคา และลางตลาด
(๓) เครื่องอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับสุขลักษณะของตลาดตามคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๑ หามมิใหผูรับใบอนุญาตแกไขสิ่งปลูกสรางในสถานที่ตั้งตลาด เวนแตจะไดรบั อนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตจะตองดูแลควบคุมใหผูเขาขายของในสถานที่ตั้งตลาดปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ไดกําหนดไวตามขอ ๘ (๖)
ขอ ๑๓ ผูรับใบอนุญาตตองรักษาตลาด ตลอดจนของใชทั้งมวลใหตองดวยสุขลักษณะและ
เรียบรอยดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาสวมใหไดสุขลักษณะอยูเสมอ
(๒) ตองจัดใหมีคนงานทําความสะอาดจํานวนเพียงพอ และตองทําความสะอาด
อยูเสมอ
(๓) ตองจัดการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตลาดตามขอบังคับของทองถิ่น หรือ
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๔) ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอภายในตลาดเวลากลางคืน
(๕) ดูแลมิใหบุคคลใด นอกจากผูมีหนาที่เฝาตลาดใชตลาดเปนที่หลับนอน
(๖) ตองจัดเก็บสิ่งของใหเรียบรอยปลอดภัยจากสัตวนําโรคตาง ๆ และสะดวกแกการทํา
ความสะอาด ระหวางเวลาเปดตลาด
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือตามคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๔ หามมิใหผูใดวางสิ่งกีดขวางในตลาด ตามทางเขาสูตลาด ทางเดินรอบตลาดและหามมิให
ผูใดกอเหตุรําคาญในบริเวณตลาด ดังตอไปนี้

-๔(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด แตไมหามถึงสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อขาย
เปนอาหาร
(๒) สะสม หมักหมม หรือเททิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรังหรือ
เปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค หรือเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น
(๓) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งเปนที่เดือดรอนแกผูอื่นหรือนาจะเกิดอันตราย
(๔) ทําใหน้ําสะอาดสําหรับใชในตลาดสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ
(๕) ถาย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซงึ่ จัดไวสําหรับรับรองมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่นตามความเห็นของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๕ ผูเขาขายของและผูช วยขายในตลาดตองมีใบอนุญาต ในการรองขอรับใบอนุญาตนั้นให
ยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดพรอมหลักฐานตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกีย่ วของ ( ถามี )
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร และผูขอรับใบอนุญาตไมเปนโรคหรือพาหะของ
โรคซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาอาจติดตอไปยังผูอนื่ ได
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูรับใบอนุญาตผูขายของกับผูชวยขาย ซึ่งระบุนามไว
ในใบอนุญาตไมเกิน ๒ คนเทานั้น
ขอ ๑๗ ผูใดเปนผูเขาขายของและผูชวยผูขายของในตลาดอยูแลวในวันใชเทศบัญญัตินี้ แตยังไมมี
ใบอนุญาตตองขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๕ ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันใชเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๘ ในการเขาขายของในตลาด ผูข ายของและผูช วยขายของตองปฏิบัติดังนี้
(๑) วางสิ่งของอยูใ นขอบเขตที่วางขายของซึ่งจัดไว ถาวางล้าํ ออกมาใหถือวาวางสิ่งของ
กีดขวางในตลาด และหามมิใหวางสิ่งของสูงเกินวา ๑๐๐ เมตร จากพื้น
ตลาดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) วางสินคาใหถกู ตองตามที่ทจี่ ัดไวสําหรับสินคาประเภทนั้น
(๓) แตงกายใหสะอาดตามที่เขาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๔) ใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะหรือเครือ่ งประกอบปรุงอาหารใหพน ฝุนละออง
สัตวนําโรคและรักษาเครื่องปกปดนัน้ ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ
(๕) ใชน้ําสะอาดในการปรุง แช ลางอาหารและภาชนะ
(๖) ใชภาชนะและเครื่องใชในการบริโภคที่สะอาด และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ

-๕(๗) ใชวัตถุที่สะอาดหอหรือใสของใหแกผูซื้อ
(๘) ไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ ทําการ
ประกอบปรุง หรือขายอาหาร
(๙) ทําความสะอาดที่วางขายของทุกวันกอนขายและเลิกขาย
(๑๐) ใหมภี าชนะรองรับมูลฝอยถูกลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําที่วางขายของ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะและเรียบรอยตามคําแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๙ หามมิใหผูขายของในตลาด ขาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารและสิ่ง
ของอยางอื่นในตลาด เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอหรือเมื่อพนักงานสาธารณสุขไดตรวจแลวปรากฏวา
เปนพาหะ และไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคแลว
ขอ ๒๐ ผูใดตั้งตลาดหรือใชสถานที่ใดเปนตลาด โดยไมไดอนุญาตตามขอ ๕ มีความผิดและ
อาจถูกศาลสั่งหามมิใหใชสถานที่นั้นเปนตลาดตอไป ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๑ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ขอหนึง่ ขอใด มีความผิดตามมาตรา ๗๓ แหงระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหตั้งตลาด หรือใชสถานที่แหงใดเปนตลาด หรือผูเขาขายของในตลาด
กระทําความผิดโดยฝาฝนเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึง่ ไมเกิน ๑๐ วันใน
กรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาสองครั้งแลว ถากระทําความผิดอีก เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผูนนั้ เสียก็ได
ขอ ๒๓ ถาปรากฏขึ้นวาผูเขาขายของในตลาดใดเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะโรคติดตอซึ่ง
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา ถาอนุญาตเขาขายของตอไปจะเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผูนั้นเสีย
ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตตลาดเอกชนที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชตอไปจนสิน้ อายุ
ใบอนุญาตนั้น
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคํารับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยนื่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอมหลักฐานแลวแตกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ
ขอ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้

-๖(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบทีเ่ ทศบาลตําบลแมสายกําหนด โดยใหประทับ
ตราสีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมวี ัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขัว้ ใบแทน
(๒) ใหบันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตและระบุเลมที่ เลขที่ ปพ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๒๗ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสาย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลงชื่อ) นายไศลยนต ศรีสมุทร
( นายไศลยนต ศรีสมุทร )
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายประยูร วงษพานิช
(นายประยูร วงษพานิช)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

อัจฉรา อินทรชน พิมพ จากสําเนาตนฉบับ
คํานวน กองคํา
ตรวจ/ทาน จากสําเนาตนฉบับ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

