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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๔๒
...............................................................

หลักการ
เพื่อปฏิบัติการควบคุมกิจการตลาดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดประกาศใชบังคับ และมีผลใหยกเลิก
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงเห็นสมควรทําการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่องตลาด
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวง เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล
ตลาด โดยกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง สิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะการจัดสถานที่ การวาง
สิ่งของและการอื่นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตลาด เวลาเปดและปดตลาด ขอกําหนดสําหรับประเภทตลาด
วิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดให
ถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ํา
การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอและ
วิธีการใหผูขายของ และผูชวยผูขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตอง เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขาย
ของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี การจําหนาย ทําประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสม
อาหารหรือสินคาอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ ตลอดจนหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม ซึ่งการ
ดํา เนินการดังกลาว มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญญัติ ใ หอ อกเปน ข อกํ า หนดท อ งถิ่น จึ งจํา เปน ต อ งตรา
เทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๒
.........................................................................
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวย ตลาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมือง
เชียงราย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเชียงราย และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๔๒”
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงราย
แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓. นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป ใหยกเลิก
(๑) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง ตลาดสาธารณะแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๑
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ไดตราไวแลวใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔. ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด
“ตลาดประเภทที่ ๑” หมายความวา ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการ
ประจํา หรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้
“ตลาดประเภทที่ ๒” หมายความวา ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการ
ประจํา หรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้

๒๓
“ตลาดประเภทที่ ๓” หมายความวา ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราว
หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เปนของสด
“ อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูป
อื่นๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
“ อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุงจนสําเร็จพรอมที่จะ
รับประทานได รวมทั้งของหวาน และเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบอาคารตลาดใหสะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และ
กําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้
ขอ ๕. หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลง
ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่
เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐ
ที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่
แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้ เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดวย และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่น มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดการตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ขอ ๖. สถานที่ที่ตั้งเปนตลาดและการปลูกสรางในสถานที่นั้น ตองจัดใหไดตามขอกําหนด
และสุขลักษณะของตลาด โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท ตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๗. ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต จะมีวิธีการปองกัน
ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
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ขอ ๘. ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และ
สิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม และที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูล
ฝอย และที่จอดรถตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ ในสวนที่กําหนดไวสําหรับตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๙. ขอกําหนดสําหรับตลาดประเภทที่ ๑ มีดังนี้
๙.๑ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาด
กวางไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีนา้ํ ขัง
(๕) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย
(๖) ประตู มีค วามกว า งไมน อ ยกว า ๒ เมตร และสามารถป อ งกั น สัต วต า งๆ เข า ไป
พลุกพลานในตลาด
(๗) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(๙) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ เวนแตที่แผงขายสินคา
หรือเขียงจําหนายเนื้อสัตว ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
ทั้งนี้ ตองไมใชแสงหรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(๑๐) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทํา
ความสะอาดงาย มีพื้นที่แผงไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา
๖๐ เซนติเมตร และมีทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร
มี ที่ นั่ ง สํ า หรั บ ผู ข ายของไว โ ดยเฉพาะอย า งเหมาะสมแยกต า งหากจากแผงและ
สะดวกตอการเขาออก
(๑๑) จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอ สําหรับลางสินคาหรือลางมือ โดยระบบทอ
สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๑ กอกน้ําตอ ๒ แผง และมี
การวางท อ ในลั ก ษณะที่ ป ลอดภั ย ไม เ กิ ด การปนเป อ นจากน้ํ า โสโครก ไม ติ ด
หรื อ ทั บ กั บ ท อ อุ จ จาระ และต อ งจั ด ให มี ที่ เ ก็ บ สํ า รองน้ํ า ให มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ
และสะดวกตอการใช

๒๕
(๑๒) มีทางระบายน้ําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาด ตองเปนแบบ
เป ด สว นทางระบายน้ํารอบตลาด ต อ งเปน แบบรูปตั ว ยู และมี ต ะแกรงปด ที่
สามารถเปดทําความสะอาดไดงายมีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดัก
มูลฝอย บอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตาม
กฎหมาย วาดวยการครบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ํ าเสียรวมของราชการสวนทองถิ่น โดยไดเสีย คาบริ การตามอัตราของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้น
(๑๓) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้งไวใน
บริเวณที่มองเห็นไดงาย
ความใน (๑) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ ใชบังคับแต
ใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
๙.๒ ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
๙.๓ สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตวและ
แมลงพาหนะนําโรคไดและไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดนิ ทุกขั้นตอน
(๓) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม
นอยกวา ๐.๙๐ ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา ๐.๙๐
เมตร ประตูเปนชนิดเปดออก และมีผนังกั้นเพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง
(๔) ระยะดิ่ง ระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือ
เพดาน ตองไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบ
ของพื้นที่หองหรือมีพัดลมระบายอากาศ
(๕) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียง ไมนอยกวา ๑ : ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
(๖) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร
(๗) มีทอ ระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๐
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๐
(๘) มีทอระบายกาซ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๕๐ เซนติเมตร สูงเหนือ
หลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(๙) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ

๒๖

(๑๐) จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ํา สําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง
รวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน
๙.๔ จํานวนสวมและที่ถา ยปสสาวะตองจัดใหมี ดังนี้
(๑) สวมตองมีไมนอยกวา ๖ ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน ๔๐ แผง โดยแยกเปนสวมชาย
สวมหญิง ๔ ที่ และใหเพิ่มทัง้ สวมชาย และสวมหญิงอีก ๑ ที่ และ ๒ ที่ ตามลําดับ
ตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕ แผง
(๒) ที่ถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชาย และอยูในบริเวณ
เดียวกัน
(๓) อางลางมือตองจัดใหมไี มนอยกวา ๑ ที่ ตอสวม ๒ ที่ และที่ถายปสสาวะ ๒ ที่
๙.๕ ที่รวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร
หรือเปนที่พักมูลฝอยที่
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน
มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูภายนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกได
สะดวก
๙.๖ ที่จอดรถตองจัดใหมีความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๐. ตลาดประเภทที่ ๒ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสมและใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับ
ผูขายของ สวม และที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ในสวนที่กําหนดไว
สําหรับตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับตลาดประเภทที่ ๒ มีดังนี้
๑๑.๑ บริ เวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลั กษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
(๒) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
(๓) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาด
งาย สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือ
สะสมสินคา และของอื่นๆ และมีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา
๗๐ เซนติเมตร
(๔) ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอ ยกวา ๒ เมตร
(๕) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
(๖) มีทางระบายน้ํา รอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัด
น้ําเสีย ดังนี้

๒๗

(ก) ในทองที่ที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบบําบัด
น้ํ า เสี ย และน้ํ า ทิ้ ง ต อ งได ม าตรฐานน้ํ า ทิ้ ง ตามกฎหมาย ว า ด ว ยการ
ควบคุมอาคาร
(ข) ในทองที่ที่ยังไมใชบังคับกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคารใหมีบอพักน้ําเสีย
กอนระบายน้ําออกจากตลาดสูสาธารณะ ทั้งนี้ ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ํา
สาธารณะและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง
๑๑.๒ สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะตามที่กําหนด
ในขอ ๙.๓(๒)-(๑๐) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙.๔ และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผง
ขายสินคา
๑๑.๓ ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกัน
สัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา และอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ ๑๒. ตลาดประเภทที่ ๓ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณทีจ่ ัดไวสําหรับ
ผูขายของ สวม และที่ถายปสสาวะ และทีร่ วบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ในสวนที่กําหนดไว
สําหรับตลาดประเภทที่ ๓
ขอ ๑๓. ขอกําหนดสําหรับตลาดประเภทที่ ๓ มีดังนี้
๑๓.๑ บริเวณทีจ่ ัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) แผงขายสินคาสูงจากพืน้ ไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๒) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๓) จัดใหมนี ้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
(๔)จั ด ให มี ต ะแกรงดั ก มู ล ฝอยบริ เ วณท อ ระบายน้ํ า ก อ นปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง ลงสู ท อ
ระบายน้ําสาธารณะ
๑๓.๒ สวมและที่ถายปสสาวะตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามทีก่ าํ หนดใน
ขอ ๑๑.๒ และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙.๔ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่หรือมีสวมสาธารณะหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียงหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร
๑๓.๓ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๑.๓
ขอ ๑๔. การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปน
หมวดหมู ไมปะปนกัน แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภท
สินคาที่ไมใชอาหาร เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร

๒๘
ในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ํา
หรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้น
ลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด
ขอ ๑๕. หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาสูตลาด ทางเดินและ
ถนนรอบตลาด
ขอ ๑๖. หองสวมที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไว ตองเปดใหมีการ
ใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ
ขอ ๑๗. ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตางๆ
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
ดีตลอดเวลา
(๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึมและมีฝาปดประจําทุกแผง จัดใหมีการเก็บกวาด
มู ล ฝอยบริ เ ว ณ ต ล า ด เ ป นประจํ า แ ล ะ ดู แ ลที่ รวบรวมมู ล ฝอ ยรว ม ใ ห
ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดัก
มูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา
ขอ ๑๘. ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอย ดูแล
ความสะอาดหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพักน้ําเสีย หรือระบบบําบัด
น้ําเสียใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาด
ทุกวันทีเ่ ปดทําการ
ขอ ๑๙. ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอย ทําความ
สะอาดบริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ตะแกรงดักมูลฝอย ใหใชการไดดีและดูแลที่รวบรวม
มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะที่เปดทําการ
ขอ ๒๐. ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองไมทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจจะ
ทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๒) สะสม หมักหมมสิ่งหนึง่ สิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง หรือเปนที่
เพาะพันธุสัตวนําโรค

๒๙
(๓) ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรก จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(๕) กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๖) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
(๗) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๒๑. ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตองดูแลรักษาตลาดตลอดจนของใชทั้งมวลใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะและตองควบคุมดูแลใหผูเขาขายของในสถานที่ตั้งตลาด ปฏิบัติตามขอกําหนดและสุขลักษณะ
ของตลาดตามที่ กํ า หนดไว ใ นเทศบั ญ ญั ติ นี้ แ ละปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดให ต อ งด ว ยสุ ข ลั ก ษณะและเรี ย บร อ ย
ตามคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข พนั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองเชียงรายกําหนด
ขอ ๒๒. ผูขายของและผูช วยขายของในตลาดตองใหความรว มมือกับผู ไ ดรับใบอนุญาต
จัดตั้งตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ
ของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวด
หมูสินคาการดูแลความสะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย การลางตลาด และการอื่นๆ เชน การฝกอบรม
ผูขายของและผูชวยขายของ
ขอ ๒๓. ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคา หรือในขอบเขต
ที่ที่วางขายของที่จัดไวให
หามวางล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขตหรือตอเติมแผงขายสินคาอันจะเปน
การกีดขวางทางเดินในตลาด และหามวางสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา ๑๕๐ เซนติเมตร
การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทัง้ เครื่องใชที่เกีย่ วกับอาหารตองสูงจาก
พื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
ขอ ๒๔. ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด
ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทูม โรคเรื้อนโรคผิวหนังที่นารังเกียจ และโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ
(๒)ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิ ทยาสวนบุคคลที่ดี
และ ตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เทศบาลเมืองเชียงราย
กําหนด
(๓) ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด

๓๐
ขอ ๒๕. ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี
การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาดของ
ภาชนะน้ําใช และของใชตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะและประเภทของสินคาที่ขายตองสะอาด ปลอดภัย และเปนสินคาที่ไมผิด
กฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย
(๒) อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย
ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๓) การจํ า หน า ยอาหารปรุ ง สํ า เร็ จ ต อ งใช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ป กป ด อาหาร
เพื่อปองกันการปนเปอนและรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใช
การไดดีอยูแสมอ
(๔) ในกรณีที่มีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวน
และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลาง
และการเก็บทีถ่ ูกตองทั้งกอนและหลังการใชงาน
(๖) ใชน้ําสะอาดในการปรุง แช ลางอาหารและภาชนะ
(๗) ใชวัตถุทสี่ ะอาด หอหรือใสของใหแกผูซื้อ
(๘) ไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอทําการประกอบ
ปรุง หรือขายอาหาร
(๙) ใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะประจําที่วางขายของของตนเองตาม
ความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดให ต อ งด ว ยสุ ข ลั ก ษณะ และเรี ย บร อ ยตามคํ า แนะนํ า ของ
เจาพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑเงื่อนไขที่เทศบาลเมือง
เชียงรายกําหนด
ขอ ๒๖. ใหเปดตลาดตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. และปดตลาดเมื่อถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. เวนแตจะได
กําหนดไวเปนอยางอื่นในใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๒๗. ผูใดจะจัดตั้งตลาดตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบทายเทศบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารหลักฐานและสําเนารับรองถูกตอง ดังตอไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) แผนผังแบบแปลนกอสรางและรายการปลูกสรางในสถานที่จะจัดตั้งตลาด
(๔) เอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่เทศบาลเมืองเชียงรายกําหนด

๓๑
ขอ ๒๘. เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
แลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาตตามแบบทาย
เทศบัญญัตินี้ หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
กรณี ป รากฏวา คํ า ขอดั งกลาว ไมถู ก ตอ งหรื อไมส มบู รณ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
ความไมถูกตองหรือไมสมบูรณทั้งหมด แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและ
ในกรณี จํ า เป น ที่ จ ะต อ งส ง คื น คํ า ขอแก ผู ข ออนุ ญ าต ให ส ง คื น คํ า ขอพร อ มทั้ ง แจ ง ความไม ถู ก ต อ งหรื อ
ความไมสมบูรณใหทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณี ที่มี เหตุ จํา เปน ที่เ จาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง ไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไปไดอีกไมเกินสองครั้งๆ ละ ไมเกิน ๑๕ วัน
แต ต อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง การขยายเวลาและเหตุ จํ า เป น แต ล ะครั้ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบก อ นสิ้ น กํ า หนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวเทานั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๙. ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจาก
ผูไดรับใบอนุญาตไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะ
ไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
ในกรณีผูดําเนินกิจการตลาดคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง เจาพนักงาน
ทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๐. ผูไดรับใบอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลาดนั้น ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๑. เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จะตองยื่นคําขอ
ตามแบบทายเทศบัญญัตินี้ พรอมดวยหลักฐานที่เทศบาลกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่ง
ไมตออายุใบอนุญาต การพิจารณาตอใบอนุญาตใหปฏิบัติตามขอ ๒๘
ขอ ๓๒. ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๓๓. เมื่อผูไดรับใบอนุญาต ไมประสงคจะประกอบกิจการตลาดตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิก
การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๔. หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ได
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย หรือ

๓๒
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๓๕. การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑)ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไว และใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุ การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสํ า คั ญ ของใบอนุ ญ าตเดิ ม แล ว แต ก รณี และเล ม ที่ เลขที่ ป พ.ศ.
ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๓๖. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
เทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถาม
ข อเท็จ จริ ง หรือเรีย กหลัก ฐานที่เ กี่ย วขอ งจากเจา ของหรื อผูครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตาม
เทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยึ ด หรื อ อายั ด สิ่ง ของใดๆ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อัน ตรายต อสุ ข ภาพของประชาชน
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็ บ หรื อนําสิน ค า หรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยวา จะไมถูก สุขลัก ษณะหรื อกอ ให
เกิ ด เหตุ รํ า คาญจากอาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ เป น ปริ ม าณตามสมควร
เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความ จําเปนไดโดยไมตองใชราคา
ข อ ๓๗. หากผู ดํ า เนิ น กิ จ การตลาดปฏิบั ติ ไ ม ถูก ต อ งตามพระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้น แกไข หรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนิน
กิจการตลาดไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้น จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันที เปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได

๓๓
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควรแตตองไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที
ขอ ๓๘. ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆ ที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม
ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการ
ไมถูก ต องหรือฝ า ฝน ดั ง กลา วแก ไ ขหรือ ระงับ เหตุนั้ น หรื อดํา เนิน การใดๆ
เพื่อ แก ห รือ ระงับ เหตุนั้ น
ไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ขอ ๓๙. ถาผูไดรับอนุญาตจัดตั้งตลาดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๔๐. เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า ได ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
เทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายอย า งร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของประชาชนหรื อ มี ผ ลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๑. การแจงของเจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๒๙ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ
คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให ผู ดํ า เนิ น กิ จ การตลาดหยุ ด ดํ า เนิ น กิ จ การ คํ า สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการหรือผูรับใบอนุญาตทราบ
แลวแตกรณี

๓๔

ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบรับหรือ
ใหปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูตองรับหนังสือ และให
ถือวาผูนั้นไดรับทราบหนังสือ ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี
ขอ ๔๒. ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูก เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๔๓. ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่ง ตาม ขอ ๒๙ วรรคสอง ขอ ๓๗ หรือมีคําสั่งใน
เรื่ องการไมออกใบอนุ ญาต ตามข อ ๒๘ หรือไมอนุญาตใหต ออายุใบอนุ ญาตตามขอ ๓๑ หรื อเพิ กถอน
ใบอนุญาต ตามขอ ๔๐ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามขอ ๓๘ ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจ
คําสั่งดังกลาวนั้น ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่งเวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งไวชั่วคราว
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด
ขอ ๔๔. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๕. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐
มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๙ ขอ ๑๑ ขอ ๑๓ ขอ ๒๑ หรือขอ ๒๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๓
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๔๖. ผูใดไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ หรือขอ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา
๗๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๔๗. ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ตามเทศบัญญัติขอ ๓๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๘. ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ให ห ยุ ด ดํ า เนิน กิ จ การหรื อไมป ฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ ง ของเจา พนั ก งานท อ งถิ่น ตามเทศบั ญ ญัติ ขอ ๒๙ วรรคสอง
หรือ ขอ ๓๗
โดยไม มีเ หตุ ห รือข อ แกตั ว อัน สมควร มี ความผิดตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบั ญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๕

ขอ ๔๙. ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามเทศบัญญัติ ขอ ๓๘ โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขมีความผิดตามมาตร ๘๑
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕๐. ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ ๓๐ หรือขอ ๓๔ มีความผิดตามมาตรา ๘๔
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข อ ๕๑. ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การในระหว า งถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตมี ค วามผิ ด
ตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕๒. ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งตลาดกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบ
กิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและ
ผู นั้ น ยั ง คงประสงค จ ะดํ า เนิ น การต อ ไป ผู นั้ น จะต อ งมาดํ า เนิ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้
กอนการดําเนินการ
ข อ ๕๓. ให น ายกเทศมนตรี เ มื อ งเชี ย งราย มี ห น า ที่ รั ก ษาการให เ ป น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย

อนุมัติ
สิทธิพร เกียรติศิริโรจน
(นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน)
รองผูวาราชการเชียงราย รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

๓๖

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการตลาด
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

รายการ
การจัดตั้งและดําเนินกิจการตลาดประเภทที่ ๑
การจัดตั้งและดําเนินกิจการตลาดประเภทที่ ๒
การจัดตั้งและดําเนินกิจการตลาดประเภทที่ ๓

บาท/ป
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

