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(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..............................
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลบัวทอง ว่าด้วยการควบคุมการ
จัดตั้งตลาด ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 68
และมาตรา 65 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 อันเป็ นพระราชบั ญ ญั ติที่มีบ ทบั ญ ญั ติบาง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา
34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง และโดยอนุมัติของนายอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ ผู้ ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือ ไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตปละประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน อาหาร สี
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็น
ของสด

1

(ร่าง) ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรือ่ ง ตลาด พ.ศ.2562

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มี
การชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า ซึ่งจาเป็นต้องใช้น้าชาระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อื่นๆ เป็นต้น
“อาหารแปรรูป ” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทาให้ แห้ งหรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ
รวมทั้งสารปรุงแต่อาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง กะปิ น้าปลา ซอส เป็นต้น
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่ านการทา ประกอบ หรือปรุงสาเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
“แผงจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนสาเร็จที่
ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างทาความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้า งตลาดตามหลั กการสุ ข าภิบ าล” หมายความว่า การท าความสะอาดตั ว อาคาร แผง
จาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก น้าเสีย ที่เ ก็บ
รวบรวมหรือที่ร องรับ มูลฝอย ห้องส้ ว ม ที่ปัส สาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ห รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ย นแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่
เจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ของรัฐ ที่
ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบั ญ ญั ติอื่น แห่ งข้อบั ญ ญั ตินี้ และพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ด้ว ย และให้ เจ้าพนั กงาน
ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด 2
ลักษณะของตลาด
ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดาเนินกิจการประจาหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 1
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(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดาเนินกิจการประจาหรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2
ข้อ 7 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยง
สัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกัน
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีขนาดเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมี ส่วนประกอบของสถานที่
และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ 9 อาคารสิ่ งปลู กสร้ างส าหรับผู้ ข ายของต้ องมี และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และสุ ขลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(3) หลังคา สร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(4) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทาความสะอาดง่าย และไม่มีน้าขัง
(5) ฝาผนังทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทาความสะอาดง่าย
(6) ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสามารถป้องกั นสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านใน
ตลาด
(7) ทางเดินในอาคารสาหรับผู้ซื้อมีความว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(8) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่มีเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(9) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ เว้นแต่ที่แผงขายสินค้า หรือ
เขียงจาหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าง 200 ลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้แสงหรือวัตถุอื่นที่ทาให้
สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(10) แผงขายสินค้าเป็นแบบปิดทึบ ทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความสะอาด
ง่าย มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงไม่น้อยกว่า 70
เซนติเมตร มีที่นั่งสาหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก
(11) จัดให้มีมีน้าประปาอย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือโดยระบบท่อสาหรับแผงขาย
อาหารสด ต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า 1 ก๊อกน้าต่อ 2 แผง และมีการวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการเปื้อน
จากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีที่เก็บสารองน้าให้มีปริมาณเพียงพอ และสะดวกต่อ
การใช้
(12) มีทางระบายน้าทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้าภายในตลาดต้องเป็นแบบเปิด ส่วนทาง
ระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็น รูป ตัวยู และมีตะแกรงปิดที่ส ามารถเปิดทาความสะอาดได้ง่าย มีความลาดเอียง
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ระบายน้าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย มีบ่ อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัย และระบบบาบัดน้าเสีย โดยน้าทิ้งต้องได้รับ
มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จัดส่งน้าเสียไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสียรวม
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่น นั้น
(13) ต้อ งจั ด ให้ มี เครื่ อ งดั บ เพลิ งตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร ติ ด ตั้ งไว้ในบริเวณที่
มองเห็นได้ง่าย
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปรับปรุงตามที่
เจ้าพนตักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 10 ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มี และตั้งอยู่ในบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการขนถ่าย
สินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ข้อ 11 ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
(2) มีระบบขับเคลื่อนอุจจาระ ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้
และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้าธรรมชาติและน้าใต้ดินทุกขั้นตอน
(3) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทาความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า
0.90 ตาราง เมตรต่อหนึ่งที่นั่ง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ประตูเป็นชนิดเปิดออกและมีผนัง
กั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่ตลาดโดยตรง
(4) ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่าสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน หรือเพดาน ต้อง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่หรือพัดลมระบายอากาศ
(5) พื้นที่ห้องส้วมต้องมีความลาดเอียดไม่น้อยกว่า 1: 100 และมีจุดระบายน้าทิ้งอยู่ในตาแหน่ง
ต่าสุดของพื้นห้อง
(6) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่านต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าง 0.20 เมตร
(7) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถึงเก็บกัก ซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1: 10
(8) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้ อยกว่า 2.50 เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาส้ วม
หรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น
(9) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้อมไม่น้อยกว่าง 100 ลักซ์
(10) จัดให้มีกระดาษชาระ หรือน้าสาหรับชาระให้เพียงพอสาหรับห้องส้วมทุกห้อง รวมทั้งจัดให้มี
การทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน
ข้อ 12 จานวนส้วมและมีที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องจัดให้มี ดังนี้
(1) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่า 6 ที่ ต่อจานวนแผงไม่เกิด 40 แผง โดยแยกเป็นส้วมชาย
2 ที่ ส้วมหญิง 4 ที่ และให้เพิ่มทั้งส้วยชายและส้วมหญิงอีก 1 ที่ และ 2 ที่ ตามลาดับต่อจานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก
25 แผง
(2) ที่ปัสสาวะชายต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจานวนส้วมชายและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
(3) อ่างล้างมือต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่า 1 ที่ต่อส้วม 2 ที่ และที่ถ่ายปัสสาวะ 2 ที่
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ข้ อ 13 ที่ รวบรวมมู ลฝอยต้ องมี ลั กษณะเป็ นสิ่ งปลู กสร้างถาวร หรือเป็ นที่ พั ก มู ลฝอยที่ เจ้ าพนั กงาน
สาธารณสุ ข เห็ นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้ นๆ มีขนาดเพี ยงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิ ด
สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพืน้ ที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก
ข้อ 14 ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และให้มีบริเวณที่จัดไว้สาหรับผู้ขาย
ของ ส้วม และที่ถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 16 บริเวณที่จัดไว้สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทาความสะอาดง่าย และไม่มีน้าขัง
(2) จัดให้มีรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้
(3) แผงเก็บสินค้า ต้องทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บหรือสะสมสินค้า และของอื่นๆ และมีทางเข้าแผงสาหรับ
ผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
(4) ทางเดินสาหรับผู้ซื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(5) จัดให้มีน้าประปาหรือน้าที่สะอาดไว้ใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ
(6) มีทางระบายน้ารอบตลาดแบบเปิด ทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ระบายน้าได้
สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และมีการบาบัดน้าเสีย ดังนี้
ก. ในท้องที่ที่ใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องจัดให้ระบบบาบัดน้าเสีย และน้า
ทิ้งต้องได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข. ในท้องที่ที่ยังไม่ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้มีบ่อพักน้าเสียก่อนระบายน้า
ออกจากตลาดสู่ท่อสาธารณะ ทั้งนี้ต้องไม่ระบายน้าสู่แหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
แก่ประชาชนข้างเคียง
ข้อ 17 ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะตามที่กาหนดในข้อ
11 (2)–(10) และมีจานวนตามที่กาหนดในข้อ 12 และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า
ข้อ 18 ที่ ร วบรวมมูล ฝอย ต้องมีลั กษณะเป็ นที่ พั ก มูล ฝอยที่ เจ้าพนั กงานสาธารณสุ ข เห็ น ว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการเปิดปิด สามารถป้องกันสัตว์
เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกบริเวณแผนขายสินค้า และอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก
หมวด 3
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ 19 การจัดวางสินค้าในตลาดต้องจัดผังการจาหน่ายสินค้าแต่ละประเภท ให้เป็นหมวดหมู่ไม่
ปะปนกัน แยกเป็นประเภทอาหารสดชนิดต่างๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสาเร็จ และประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ในกรณีที่เป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้องมีการกั้นไม่ให้น้า หรือ
ของเหลวนั้ นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และต้องจัดให้มีท่อหรือทางสาหรับระบายน้าหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อ
ระบายน้าโดยไม่ให้เปื้อนพื้นตลาด
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ข้อ 20 ห้ามวางสิงของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเข้าตลาด ทางเดินและถนนรอบ
ตลาด
ข้อ 21 การเปิดและปิดตลาดต้องไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 22 ห้องส้วมที่ถ่ายปัสสาวะ ก๊อกน้าใช้ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไว้ต้องเปิดให้มีการใช้ได้
ตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ
หมวด 4
การบารุงรักษาตลาด
ข้อ 23 ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตจัด ตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้ องปฏิ บั ติ เกี่ยวกับ การดูแ ลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ท่อน้าประปา เป็นต้าน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
(2) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดประจาทุกแผงจัดให้มีการเก็บกวาดมูล
ฝอยบริเวณตลาดเป็นประจา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) จั ดให้ มี ก ารท าความสะอาดตลาดเป็ นประจาทุ กวัน และล้ างตลาดตามหลั กการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(4) จัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้า ห้อ งส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย บ่อ
ดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา
ข้อ 24 ผู้รับใบอนุ ญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องต้องจัดให้ มีการเก็บกวาดมูลฝอย ดูแล
ความสะอาดห้องน้า ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดัดมูลฝอย บ่อดักไขมัน และบ่อพักน้าเสีย หรือระบบบาบัดน้า
เสียให้ใช้การได้ดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้าสะอาดทุกวันที่
เปิดทาการ
ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต้องไม่ทาการและต้องดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ อันอาจจะทา
ให้เกิดเหตุราคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(1) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าในในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(2) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง หรือเป็นที่
เพาะพันธุ์สัตว์นาโรค
(3) ถ่ายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดสาหรั บรองรับมูล
ฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
(4) ท าให้ น้ าใช้ ในตลาดเกิ ด ความสกปรกขึ้ น จนเป็ น เหตุ ให้ เสื่ อ มหรื อ อาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
(5) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งน่าจะเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(6) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน
(7) กระทาการอื่นใดที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
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หมวด 5
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการดาเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันได้แก่ การ
จัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่องการจัดหมวดหมูสินค้า การดูแลความสะอาด
แผงขายสินค้า การรวบรวมมูลฝอย การล้างตลาด และการอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมผู้ขายของ และผู้ช่วยผู้ขายของ
ข้ อ 27 ผู้ ขายของและผู้ ช่ว ยขายของในตลาดต้ องวางสิ น ค้ าบนแผงสิ น ค้ า หรือในขอบเขตที่
วางขายของที่จัดไว้ให้ ห้ามวางล้าแผงขายสินค้าหรือขอบเขต หรือต่อเติมแผงขายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวาง
ทางเดินในตลาด และห้ามวางสินค้าสูงจากพื้นตลาดเกินกว่า 150 เซนติเมตร
การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
ข้อ 28 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่
เป็นพาหะนาโรคติดต่อ อันได้แก่ วันโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้อีสุกอีใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรค
ผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
(2) ในระหว่างการขายต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี และ
ต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
(3) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 29 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ ให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี การ
จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และ
ของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่ขาย ต้องสะอาด ปลอดภัย และเป็นสินค้าที่
ไม่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมาย
(2) อาหารสดที่เกิดการเน่าเสียได้ง่าย ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
(3) การจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จ ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดให้ เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(4) ในกรณีที่มีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วน
และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
เครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ และภาชนะอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ต้อ งสะอาด มี การล้ าง และการเก็ บ ที่
ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
ข้อ 30 ผู้ ใดประสงค์จ ะจั ด ตั้งตลาดจะต้อ งยื่น คาขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่ กาหนดไว้ท้ าย
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองประกาศกาหนด
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ข้อ 31 เมื่อได้รับ คาขอรับ ใบอนุญาต หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือ เงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในข้ อบั ญ ญั ตินี้ ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น รวบรวมความไม่ ถูกต้อง หรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่ต้อง
ส่งคืนคาขอแก้ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ กาหนดไว้
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เหิ นสิบห้ าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 32 ผู้ ได้รั บ อนุ ญ าตต้อ งมารับ ใบอนุญ าตภายในสิ บห้ าวัน นั บแต่วันที่ ได้รับหนั งสื อแจ้ งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 33 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองเท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุญ าต จะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุในอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 24 โดยอนุโลม
ข้อ 34 ผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าต ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการอยู่ นั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครัง้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการได้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ 35 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้ เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง
ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 37 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนในอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบ
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 38 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถู ก สั่ ง ห้ า มพั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ งขึ้ น ไป และมี เหตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงขั้นที่สุดว่าได้กระทาความผดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญ าตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญญั ตินี้ และการไม่
ปฏิบั ติห รือปฏิบั ติไม่ถูกต้องนั้ น ก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน หรือมีผ ลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ 40 ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ ให้ ปิ ด ค าสั่ งนั้ น ไว้ในที่ เปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่า ย ณ ภู มิ ล าเนาหรือ ส านั ก ท าการงานของรั บ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่
กรณี
ข้อ 41 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจอขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้ าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ได้ รับ คาขอซึ่ งมี รายละเอี ยดถู ก ต้ อ งหรือครบถ้ว นตามที่ ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ข้อ 43 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 33 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.2562

(ลงชื่อ)
(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
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(ร่าง) ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรือ่ ง ตลาด พ.ศ.2562

ลาดับ
ที่
1
2

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ......
อัตราค่าธรรมเนียม
รายการ
(บาท/ปี)
ตลาดประเภทที่ 1
ตลาดประเภทที่ 2

5,000
2,500

หมายเหตุ
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ได้บอกเลิกกิจการก่อนถึงกาหนด
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
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