
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน เรื่อง ตลาด  เพ่ือใชบังคับในเขตเทศบาล

ตําบลกะรน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลกะรน โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกะรน และผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลกะรน   ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกะรนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓ 

บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว 

เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมีการ

จําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือ

จําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 

“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

“อาหารสด” หมายความวา  อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพเปน

ของสด  

“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีมีการ

ชําแหละ ณ แผงจําหนายสิน 

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอมท่ี

จะรับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 
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“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพ่ือใหอาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัส

อาหาร สถานท่ีทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย

สินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ี

รองรับมูลฝอย หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย 

ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของ

ตลาด 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลกะรน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินได

ออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้ง

ตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืน

แหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนด

เง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 

หมวด ๒ 

ลักษณะของตลาด 

 

ขอ ๖ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร มีการประกอบกิจการมากกวาสองวันตอ

สัปดาห และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๑ 

(๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร มีการประกอบกิจการไมเกินสองวัน

ตอสัปดาห และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๒ 

ขอ ๗ ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ ของเสีย    

โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมีวิธีการ

ปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
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ภายใตบังคับความในวรรคแรก ตลาดทุกประเภทท่ีจะขอจัดตั้งข้ึนจะตองมีระยะหางระหวางตลาดท่ี

ไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถ่ินไมนอยกวาหารอยเมตร หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร ท้ังนี้ ใหเจา

พนักงานทองถ่ินใชดุลยพินิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและปญหาการจราจรเปนสําคัญ 

 

สวนท่ี ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 

 

ขอ ๘ ตลาดประเภทท่ี ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสราง

สําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอด

ยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี ้

ขอ ๙ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวาสี่เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอย

กวาสี่เมตร อยางนอยหนึ่งทาง  

(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง  

(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับ

การระบายอากาศของตลาดนั้น 

(๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น 

(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร  

(๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข มิให

เขาไปในตลาด  

(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 

(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวาสองรอยลักซ   

(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ

สะอาดงาย มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวาหนึ่งจุดหาตารางเมตร และมี

ทางเขาออกสะดวก โดยมีท่ีนั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ ท้ังนี้ ตอง

วางทอในลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอยหนึ่งจุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวาสามกอก 

กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแตสามสิบแผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสดหนึ่งจุดตอจํานวนแผงจําหนาย

อาหารสดทุกสามสิบแผง เศษของสามสิบแผง ถาเกินสิบหาแผง ใหถือเปนสามสิบแผง 
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(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร

ประเภทปรุงสําเร็จ 

(ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด

ตั้งแตหาสิบแผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอยหาลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุกหนึ่งรอย 

แผง เศษของหนึ่งรอยแผง ถาเกินหาสิบแผง ใหถือเปนหนึ่งรอยแผง 

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

ท้ังนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมี

ถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับ

การขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)     

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมีท่ี

ขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาดตองแยกเปน

สัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  

ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและปองกันไมให

สัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับ    

ตลาดนั้น  

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออก อยางเหมาะสม และตองไมกอใหเกิด

ปญหาการจราจรแกบริเวณใกลเคียง หรือเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 

สวนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 

 

ขอ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี ๒ ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ 

และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 



-๕- 

 

ขอ ๑๕ สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร  

(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ

เปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีต

สําเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย มีความ

สูงจากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะใน

บริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหารประเภทปรุง

สําเร็จ  

(๕) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความลาดเอียง

ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา

สาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอ

ระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(๖) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง 

ขอ ๑๖ ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะ    

ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขาย

ของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใช

อยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกินหาสิบเมตร 

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต

ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๘ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออก อยางเหมาะสม และตองไมกอใหเกิด

ปญหาการจราจรแกบริเวณใกลเคียง หรือเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ขอ ๑๙ เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่ง

แลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ได ใหเจา

พนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒ ใหเปนตลาด

ประเภทท่ี ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 

 



-๖- 

 

หมวด ๓ 

การดําเนินกิจการตลาด 

 

ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน เพ่ือสะดวก

ในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ ๒๑ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามวันเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พ้ืน 

ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ 

พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอ

ดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวม

หรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช

ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลาง

ตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ 

หนึ่งครั้ง 

(๖) ดูแลแผงจาํหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาํแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผง

ลงสูพ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 

รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ

รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๒) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช

ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  



-๗- 

 

(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 

และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาดตาม

หลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว

ชําแหละลงสูพ้ืนตลาด  

ขอ ๒๔ เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 

ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแลมิใหผูใด

กระทําการ ดังตอไปนี้ 

(๑) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ังฆาหรือ

ชําแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น 

(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เปนเหตุรําคาญ  

เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

(๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือ   

สิ่งปฏิกูล 

(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 

(๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 

(๙) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 

หมวด ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให

จัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

(๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 



-๘- 

 

(๕) การลางตลาด 

(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนาย

สินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบาย

อากาศ และแสงสวาง  ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  

(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด โดยสูงจาก

พ้ืนตลาดไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร  

(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษาความ

สะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  

(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง  

(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา

โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอ

หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ

รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

(๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือ

จามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร ไมสูบ

บุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

 

 



-๙- 

 

ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน หาองศา  

เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมีอุปกรณ

ปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ  

(๔) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซ่ึงมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไวให

เปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอน

และสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง 

 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย          

เทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(๓) แบบแปลนการกอสราง แผนผัง แสดงพ้ืนท่ีสวนตางๆ ของตลาด 

(๔) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลกะรน ประกาศกําหนด 

ขอ ๓๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ตามท่ีกําหนดไวในหมวด

ท่ี ๒ หมวดท่ี ๓ และหมวดท่ี ๔  

การอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใหผูขอรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบกิจการ  ท้ังนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินใชดุลยพินิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมและปญหาการจราจรเปนสําคัญ 

ขอ ๓๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 

 

 



-๑๐- 

 

ขอ ๓๒ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ

ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน

ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน          

เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ 

แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได

ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

เทศบาลตําบลกะรนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ดวย 

ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศ

บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ

กรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 

ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก

การดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน

ครบจํานวน 

ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลกะรน 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 



-๑๑- 

 

ขอ ๓๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี

กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ ๓๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ 

หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม        

เทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๙ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ

เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบ

รับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวา

ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

ขอ ๔๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

 



-๑๒- 

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ขอ ๔๓ ใหนายกเทศมนตรีตําบลกะรน รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๔๔ ภายใตบังคับขอ ๙ วรรคสอง และขอ ๑๐ วรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดอยูกอน

วันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกิน

สามปนับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

      (ลงชื่อ) 

 

             (นายทวี  ทองแชม) 

              นายกเทศมนตรีตําบลกะรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

๑.  ตลาดประเภทท่ี ๑   ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 

๒.  ตลาดประเภทท่ี ๒   ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 

๓.  การตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหเปนไปตามอัตรา ๑ และ ๒ แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

******************************* 

 

หลักการ 

 

  ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกะรน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวง 

วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

เหตุผล 

 

  เนื่องจาก กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทําใหบทบัญญัติของเทศบาลตําบล  

กะรน เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม

เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ดังนั้นเพ่ือใหเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลกะรน เรื่องตลาด มีบทบัญญัติท่ี

สอดคลองกับกฎกระทรวงดังกลาว เปนการสรางมาตรฐานดานสุขาภิบาล “ตลาด” และคุมครองสุขภาพและอนามัย

ของประชาชนใหไดบริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม

กับการดํารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะรน จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 


	หมวด ๒
	ลักษณะของตลาด

