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ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
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 พ.ศ.  ๒๕65 

-------------------------- 
 

หลักการ 
ใหมีขอบัญญัติวาดวยตลาด 

 
 
 
 

เหตุผล 

             เพื ่อประโยชนในการควบคุมกำกับดูแลการจัดตั ้งตลาดและการจำหนายสินคาในตลาด ของ                 
ผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาด ในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร ใหมีความสะอาด ปลอดภัย  มีคุณภาพ  
เปนระเบียบเรียบรอย  ถูกตองดานสุขลักษณะ  และเพื่อกำหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ในการขออนุญาต 
การอนุญาต รวมทั ้งกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๓๕  ใหกระทำโดยตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-ราง- 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ๒๕๖5 

               โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  วาดวยตลาด 
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ .ศ .  ๒๕๓๗   และที่ แก  ไข เพิ่ ม เ ต ิ ม  ประกอบมาตรา  ๓๕ มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕                              
มาตรา ๕๘   มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม            
องค การบริหารส วนตําบลโคกเพชร   โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร                 
และนายอําเภอขุขันธ   จึงตราขอบัญญัติไว   ดังตอไปนี้ 
                ขอ ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖5”      
                ขอ ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    เมื่อพนกำหนดสิบหาวัน 
นับแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร                
                ขอ ๓  บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
                ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเปนผู รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้          
และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

                ขอ ๕  ในขอบัญญัตินี้ 
                         “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ ่งปกติจัดไวใหผู คาใชเปนที่ชุมนุมเพื ่อจําหนายสินคา     
ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย      
ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งจัดไวสําหรับ      
ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
                         “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ                 
ทีม่ีสภาพเปนของสด 
                         “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตว 
ทีม่ีการชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา 
                         “อาหารประเภทปร ุงส ําเร ็จ”  หมายความวา  อาหารที่ ได ผ านการทํา  ประกอบ                 
หรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได   รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 
                        “ส ุ ข าภ ิบาลอาหาร”    หมายความว า   ก ารจ ั ดการและควบค ุ มป  จจ ั ย ต า ง  ๆ                                    
เพื ่อให อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเช ื ้อโรค และสารเคมีที่ เป นพิษซึ่งเป นอ ันตรายตอสุขภาพอนามัย                   
ของผูบริโภค  เชน  อาหาร  ผูสัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ         
สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
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                          “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร         
แผงจําหนายสินคาในตลาด พื ้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ำเสีย            
ที่ เก ็บรวบรวมหร ือที่รองร ับม ูลฝอย ห องส วม ที่ป สสาวะ อ างล างม ือ และบร ิ เวณตลาดให สะอาด                         
ไมมีสิ ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช         
ตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ำเสียของตลาด 
                          “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
                          “เจ าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว า  เจาพนักงานซ ึ ่งไดร ับการแตงต ั ้งจาก  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
              ขอ 6   หามมิใหจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
              การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่น  
ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 
              ความในขอนี ้ม ิใหใชบังค ับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ ิ ่น หรือองคกรของรัฐ                
ที่ไดจัดตั ้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต      
ตามบทบัญญัติอื ่นแหงขอบัญญัตินี ้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ ่มเติม           
และ ให  เ จ  าพน ั กงานท  อ งถิ่ นมี อ ํ าน าจก ํ าหนด เงื่ อน ไข เป  นหน ั งส ื อ ให  ผู จ ั ดตั้ งตลาดตามวรรคนี้                              
ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

              ขอ ๗    ตลาดแบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
                          (๑) ตลาดประเภทที่ 1  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร    และมีลักษณะตามที่กําหนดไว      
ในสวนที ่๑  
                          (๒) ตลาดประเภทที่ ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไว      
ในสวนที ่๒ 
              ขอ ๘   ที่ตั ้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร   จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ   ของเสีย             
โรงเล ี ้ยงส ัตว   แหลงโสโครก   ที่ก ําจัดสิ ่งปฏิก ูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย                        
เวนแตจะมีวิธีการปองกัน  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนที ่๑ 
ตลาดประเภทที่ ๑ 

              ขอ 9    ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง  คือ  อาคารสิ่งปลูกสราง 
ส ําหรับผู ขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ป สสาวะ อางล างม ือ ที่เก ็บรวบรวมหรือที่รองร ับมูลฝอย                
และทีจ่อดยานพาหนะตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
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               ขอ ๑๐  อาคารสิ ่งปลูกสรางสําหรับผู ขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

                          (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมน อยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาด          
กวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง 
                          (๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง 
                          (3)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ
เหมาะสม                          กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
                          (๔)  พื้นทาํดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ำ  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย   ไมมีน้ำขัง  
และไมลื่น 
                          (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
                          (6)  เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวรและแข็งแรงสามารถปองกันสัตว   เชน   สุนัข   
มิใหเขาไปในตลาด 
                          (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกลิ่นเหม็นอับ  
                          (๘)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ 
                         (9)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร    เรียบ   มีความลาดเอียง               
และทําความสะอาดงาย  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  50  เซนติเมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร           
และมีทางเขาออกสะดวก  โดยมีทีน่ั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 
                       (๑๐)  น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ     
ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ำโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ำเสีย  
หรือสิ่งปฏิกูล   โดย 
                                  (ก )  มีที่ ล  างอาหารสดอย างน อย ๑ จ ุด  และในแตละจ ุดจะต องม ีก อกน้ำ                      
ไมนอยกวา  ๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั ้งแต  ๓๐  แผงขึ ้นไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด                    
1  จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง ใหถือเปน  ๓๐  แผง 
                                  (ข)  มีกอกน้ำประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย          
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
                                  (ค)  มีที่เก็บสํารองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช   กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้ งแต  ๕๐ แผงข ึ ้นไป ต องจ ัดให มีน ้ำส ํารองอย างน อย ๕ ล ูกบาศก  เมตรตอจำนวนแผง                    
จําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 
                        (๑๑)   ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งและทางระบายน้ำตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร                        
ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 
                        (๑๒)   การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร                 
                          ความใน  (๑)  และ  (๕)   มิใหใชบังคบักับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  
(พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ ่มเติมใชบังคับ                              
และม ีข  อจ ํ าก ัด เรื่ อ งพื้ นที่ ซึ่ ง ไมอ าจจ ัด ให  ม ี ถนนรอบอาคารตลาด ทางเข  า  -  ออกบร ิ เวณตลาด                              
และทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได 
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               ขอ ๑1  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั ้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื ้นที่เพียงพอ         
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 
              ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)     
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ใชบังคับ และมีขอจํากัด      
เรื่องพ้ืนที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีทีข่นถายสินคาตามที่กําหนดได 
               ขอ ๑2  ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย       
วาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในอาคารตลาดตองแยก
เปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 
              ขอ ๑๓  ต องจ ัดให มีที่ เก ็บรวบรวมหร ือที่รองร ับม ูลฝอยตามที่ก ําหนดในกฎหมายวาด วย                 
การควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการปกปด  
และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ยตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ    
วาเหมาะสมกับตลาดนั้น 
               ขอ ๑๔   ตองจัดใหมีทีจ่อดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
               ขอ ๑๕   ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ อางลางมือ              
และทีเ่ก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดไวในสวนนี้  
               ขอ ๑๖   สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
                           (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร 
                           (๒) บร ิเวณส ําหร ับผ ู ขายของประเภทอาหารสดตองจ ัดให  เป นส ัดส วนโดยเฉพาะ                 
โดยมีลักษณะเปนพื้นเรียบ  แข็งแรง  ไมลื่น  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมนี้ำขัง  เชน  พื้นคอนกรีต  
พ้ืนที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลท 
                           (๓)  แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย  
มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 
                           (๔)  น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอยางเพียงพอ   และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร         
และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหาร                              
ประเภทปรุงสําเร็จ 
                           (๕)  ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล าง โดยเปนรางแบบเปด ทําด วยว ัสดุที่ม ีผ ิวเร ียบ                 
มีความลาดเอียงใหสามารถระบายน้ำไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ำออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ 
หร ือแหล งน ้ำสาธารณะ และไมก อให เก ิดเหต ุเด ือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจ ําเปน                   
เจ าพน ักงานท องถ ิ ่นโดยค ําแนะน ําของเจ าพน ักงานสาธารณส ุขอาจกําหนดให จ ัดให ม ีบอด ักไขมัน                       
หรือบอพักน้ำเสียกอนระบายน้ำออกสูทอระบายน้ำสาธารณะหรือแหลงน้ำสาธารณะก็ได 
                           (๖)  กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา   โครงเหล็กคลุมผาใบ   เต็นท   รม           
หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
               ขอ ๑๗   ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวน  และหลักเกณฑดานสุขลักษณะ                       
ที่ เจ าพนักงานทองถ ิ ่นก ําหนดโดยคําแนะนําของเจ าพนักงานสาธารณสุข และตั ้งอย ู  ในที่ที่ เหมาะสม                  
นอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการ      
ทีไ่ดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคยีง  ทั้งนี้   ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร 
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               ขอ ๑๘  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย       
ในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
              ขอ  ๑๙ เมื่อผ ู  ร ับใบอน ุญาตให จ ัดต ั ้ งตลาดประเภทที่   ๒  ได ด ํา เน ินก ิจการตอเนื่ อง กัน                     
เป นระยะเวลาหน ึ ่งแล ว ถ าเจ าพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒ น ั ้น ม ีศ ักยภาพที่จะพัฒนา                  
เปนตลาดประเภทที่  ๑  ไดใหเจาพนักงานทองถิ่น และผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา 
ปร ับปรุงตลาดประเภทที่  ๒ ให  เป นตลาดประเภทที่  ๑ ตามขอบ ัญญัต ิน ี ้  ตามระยะเวลาและขั ้นตอน                             
ทีเ่จาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

               ข อ ๒0 การจ ัดวางส ินค าในตลาดแตละประเภทต องจ ัดให  เป นหมวดหมูและไมปะปนกัน                 
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 
               ขอ  ๒1  กำหนดเวลาเปดและปดตลาดใหเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด 
               ขอ  ๒2  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับ การบํารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ   ดังตอไปนี้ 
                           (๑) บ ําร ุงร ักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาดใหอย ู  ในสภาพที่ใช งานไดด ีตลอดเวลา             
เชน  ตัวอาคาร  พื ้น  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ ้ง  และทางระบายน้ำ         
อุปกรณตาง ๆ  เชน   สายไฟ   หลอดไฟ   พัดลม   กอกน้ำ   ทอน้ำประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืน 
                           (๒)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย บอดักไขมัน   ระบบบําบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ ้ง   และทางระบายน้ำมิใหมีกลิ ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน                     
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
                           (๓)  ดูแลหองสวม   ที่ป สสาวะ   และอางล างมือใหอยู ในสภาพที่สะอาดใชการไดดี                      
และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 
                           (๔)  จัดใหมีการลางทาํความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 
และแผงจ ํ าหน  ายอาหารประเภทเนื้อส ัตว  ช ํ าแหละและมีการล า งตลาดตามหล ักการส ุขาภ ิบาล                          
อยางนอยเดือนละหนึ ่งคร ั ้ง  ในกรณีที่ม ีการระบาดของโรคต ิดตอ เจ าพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนํา                   
ของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 
                           (๕)  จ ัด ให ม ี การก ําจ ัดส ัตว หร ือแมลงที่ เป นพาหะน ําโรคภายในบร ิ เวณตลาด                    
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
                           (๖)  ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื ้อสัตวช ําแหละ มิใหปลอยน้ำหรือของเหลว          
ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ำหลักของตลาด 
                 ขอ ๒3  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด 
และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
                           (๑)  จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมท ั ้ งกรณีที่ม ีบอด ักไขม ัน  บอพ ักน้ำเส ีย  และทางระบายน ้ำมิ ให ม ีกลิ่นเหม ็นเป นประจ ําท ุกวัน                      
หรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
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                            (๒)  ด ูแลหองสวม ที่ป สสาวะ และอางลางมือให อยู ในสภาพที่สะอาด ใช การไดดี                 
และเปดใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 

                            (๓)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแผงจําหนายอาหาร
สด และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด    
ตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 
                            (๔)  จัดใหมีการปองกันไมใหน้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภท    
เนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืนตลาด 
                 ขอ ๒4  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ                  
ผ ู ร ับใบอนุญาตใหจ ัดตั ้งตลาดประเภทที่  ๑ ตลาดประเภทที่  ๒ ตองไมกระทําการ และตองควบคุมดูแล                  
มิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 
                            (๑)  จาํหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด  
                            (๒)  นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวทีน่ําไปขังไวในที่ขังสัตวเพ่ือจําหนาย 
                            (๓)  ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ    เชน    โค    กระบือ    แพะ    แกะ    หรือสุกรในตลาด                  
รวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตวปกในกรณีทีเ่กิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญทีต่ิดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 
                            (๔) สะสมหร ือหมักหมมสิ ่งหนึ ่งส ิ ่ งใดในตลาดจนทําให สถานที่สกปรก   รกรุงรัง               
เปนเหตุรําคาญ   เกิดมลพิษที่เปนอันตราย   หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 
                            (๕)  ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 
                            (๖)  ทําใหน้ำใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ                           
                            (๗)  กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น  
                            (8)  ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 
                            (9)  กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาด    
ของโรคติดตอ   เชน   เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 
                 ขอ ๒5  ผูขายของและผู ชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต         
ใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถ่ิน   และเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
                            (๑)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด  
                            (๒)  การจัดหมวดหมูสินคา   
                            (๓)  การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน  
                            (๔)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม  
                            (๕)  การลางตลาด 
                            (๖)  การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ ที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
                            (๗)  การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข          
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                 ขอ 26  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 
ดังตอไปนี้ 
                             (๑)  ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด   โดยหามวางสินคา            
ล้ำแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบ                
ตอระบบการระบายอากาศ  และแสงสวาง  ทั ้งนี้  ตามที่เจ าพนักงานทองถิ ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ              
เจาพนักงานสาธารสุข 
                             (๒)   หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 
                             (๓)   ใหวางสินคาประเภทอาหาร   เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด           
โดยสูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา  50  เซนติเมตร 
                             (๔)   หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุ                           
ที่ปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้   ตองมีการ
รักษาความสะอาด  และปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
                             (๕)   ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 
                             (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น      
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หมวด 4 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

                ขอ  27   ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล   ดังตอไปนี้ 
                             (๑)  มีส ุขภาพร างกายแข ็งแรง  ไม เป นโรคต ิดต อ ไม เป นโรคที่ส ังคมร ั งเก ียจ                      
หร ือไม เป นพาหะน ําโรคต ิดต อ  เช น  อห ิวาตกโรค  ไข รากสาดน อย  บ ิด  ไข ส ุกใส  ห ัด คางทูม                            
ว ัณโรคในระยะอันตราย โรคเร ื ้อนในระยะติดต อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่ร ั งเกียจแกส ังคม                   
โรคผิวหนังที่น าร ังเกียจ  ไวร ัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหว ัดใหญ  รวมถึงไขหว ัดใหญที่ติดต อมาจากสัตว                 
และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
                             (๒)   ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนดโดยคาํแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
                             (๓)   ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล              
เช น  ไมไอหร ือจามรดอาหาร  ไมใช ม ือหย ิบจ ับอาหารที่พร อมรับประทานโดยตรง ล างม ือให สะอาด                  
กอนหยิบหรือจับอาหาร   ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา   เปนตน 
                ขอ 28   ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย   ทํา             
ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ำใช  และของใชตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
                             (๑)   อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมาย              
วาดวยอาหาร 
                             (๒)   อาหารสดเฉพาะสัตว เนื ้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ                    
ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียสในตูเย็นหรือแชน้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
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                             (๓)  การจ ําหน ายอาหารประเภทปร ุงส ําเร ็จต องใช เคร ื ่องใช  ภาชนะที่สะอาด                   
และตองมีอ ุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเป อน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั ้นให สะอาด                              
และใชการไดดอียูเสมอ 
                             (๔)   ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร   ซึ ่งมีการทํา   ประกอบ   และปรุงอาหาร           
ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
                             (๕)   เครื่องมือ   เครื่องใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช   เชน   เขียง   เครื่องขูดมะพราว   
จาน   ชาม  ชอนและสอม  ตะเกียบ และแกวน้ำ  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาด            
และจัดเก็บที่ถูกตอง                      

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

                  ขอ 29  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว                  
ทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
                             (๑)   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
                             (๒)   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
                             (๓)   อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ประกาศกําหนด  
                  ขอ ๓0  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
                             (๑)   ใหเปนไปตามขอกําหนด  ตลาดประเภทที่ ๑  
                             (๒)   ใหเปนไปตามขอกําหนด  ตลาดประเภทที่ ๒ 
                  ขอ ๓1  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
                 ขอ ๓2  เมื่อไดร ับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น           
ตรวจความถูกต องของค ําขอ   ถาปรากฏว าคําขอดังกล าวไมถ ูกต อง หร ือไมสมบ ูรณตามหล ักเกณฑ                   
ว ิธ ีการ  หร ือเงื่อนไขที่ก ํ าหนดไว ในข อบ ัญญัต ินี้     ให  เจ าพน ักงานท องถ ิ ่นรวบรวมความไมถ ูกต อง                                    
หร ือความไมสมบูรณ น ั ้นท ั ้ งหมดแจ งให ผ ู  ขออน ุญาตแก ไขให ถ ูกต องและสมบ ูรณ ในคราวเด ียวกัน                           
ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 
ใหทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
                 เจาพนักงานทองถิ ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั ่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล              
ให ผ ู  ขออน ุญาตทราบภายใน ๓๐ ว ันน ับแต ว ันได ร ับค ําขอซ ึ ่ งม ีรายละเอ ียดถ ูกต องหร ือครบถ วน                        
ตามทีกํ่าหนดในขอบัญญัตินี้ 
                 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให ขยายเวลาออกไปได อ ีกไม เก ินสองครั ้ ง คร ั ้งละไมเก ินส ิบหาวัน                     
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง                    
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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                 ขอ ๓3  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ ่งปนับแตว ันที่ออกใบอนุญาต และใหใช ไดเพียงเขตอํานาจ              
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเทานั้น 
                   การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ เมื ่อไดยื ่นคําขอพรอมกับ           
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต    
                   การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ    
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๙  ขอ ๓๐ ดวย 
                 ขอ ๓4  ผู ได ร ับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก ําหนดไว               
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา  
ที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาต       
จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
                 ในกรณีที่ผ ู ม ีหนาที่ต องเส ียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ ่งค างช ําระคาธรรมเนียมติดต อกัน                
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนยีม  
และคาปรับจนครบจํานวน 
                 ขอ ๓5  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี ้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร            
สวนตําบลโคกเพชร 
                 ข อ 36  ผ ู  ได ร ับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว โดยเปดเผยและเห็นไดง าย ณ สถานที่            
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
                 ขอ 37   ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต       
ยื ่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตว ันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือช ํารุด               
ตามแบบทีกํ่าหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
                             การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ   และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
                             (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผ ู ย ื ่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก           
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
                             (๒) ในกรณีใบอน ุญาตถ ูกท ําลาย หร ือช ําร ุดในสาระที่ส ําค ัญ ให ผ ู ย ื ่นค ําขอรับ                    
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
                ขอ 38   ในกรณีที่ปรากฏว าผู ร ับใบอนุญาตไมปฏิบัต ิหร ือปฏิบัติไมถ ูกต องตามบทบัญญัติ                 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฏกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ     
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ ่มเต ิม หรือขอบัญญัติน ี ้ หร ือเงื ่อนไขที่ระบุไว ในใบอน ุญาต                 
ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ิน           
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  
                ขอ 39    เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
                             (๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุทีจ่ะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
                             (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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                              (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ ่มเต ิม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕              
และที่แก ไขเพิ่มเต ิม หรือข อบ ัญญัต ินี้  หร ือเงื่อนไขที่ระบุไว ในใบอน ุญาตในเร ื ่องที่ก ําหนดไว  เกี่ยวกับ                   
การประกอบกิจการตามที่ได ร ับใบอนุญาตตามขอบัญญัต ิน ี ้  และการไมปฏ ิบัต ิหร ือปฏิบ ัติไมถ ูกตองนั้น           
ก อให  เก ิดอ ันตรายอยางร ายแรงต อส ุขภาพของประชาชน หร ือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู                          
ทีเ่หมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
                  ขอ ๔0  คำสั ่งพักใชใบอนุญาตและคําสั ่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผู รับ    
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผู ร ับใบอนุญาตหรือผู ร ับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั ่งดังกลาว  ใหสงคําสั่ง                           
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั ่งนั ้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน           
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง 
แลวแตกรณี 
                  ขอ ๔1   ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

                  ขอ ๔2   ผูใดฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ขอใดขอหนึ่งตองระวางโทษ       
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติมที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
                              ประกาศ   ณ    วันที่        ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
   
 
                                                                       (ลงชื่อ)  
                                                                                 (นายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ)  
                                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
                     เห็นชอบ 
 
(ลงนาม) 
 
         ( นาย                             ) 
                  นายอำเภอขุขันธ 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
เรื่อง  ตลาด   
พ.ศ. 2565 

         

ลำดับที่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

1 ตลาดประเภทที่ 1     ฉบับละ 2,000 บาท 

2 ตลาดประเภทที่ 2     ฉบับละ 1,000 บาท 

3 การตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหเปนไปตามอัตราในขอ 1 หรือ 2      
  


