ประกาศเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ไดตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง ตลาด
พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบของนายอําเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อบังคับใชภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
โดยใหมีการควบคุมและจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม ตลาด ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียม ตลาด และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2554 นั้น เนื่องจากขอบัญญัติ
ดังกลาว มีบทบัญญัติสภาพการบังคับใชไ มถูกตองตามขอเท็จจริง เพราะองคการบริหารสวนตํา บลโพธิ์ไทรไดมีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จึงตองมีการแกไขปรับปรุงเพื่อใหถูกตองตามความเหมาะสมตอไป
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และประกอบมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบล
โพธิ์ไทรโดยความเห็นชอบของนายอําเภอพิบูลมังสาหาร จึงไดตราเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขึ้น ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

(นายสุทธิพงค แสนทวีสุข)
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

หลักการ
เพื่อเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร เกี่ยวกับการควบคุมและจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม
ตลาด ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535

เหตุผล
ตามที่ไดตราขอบัญ ญัติองคการบริหารสวนตํา บลโพธิ์ไทร เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 และประกาศใชเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 ไวแลวนั้น
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยขอบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 ใหเปน
ปจจุบันและเหมาะสมยิ่งขึ้น เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จึงไดตราเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขึ้น ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลโพธิไ์ ทร และเพื่อการดําเนินการควบคุมและจัดเก็บอัตรา
คาธรรมเนียม ตลาด ภายในเขตเทศบาลตําบลโพธิไ์ ทร ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช
2535 เทศบาลตําบลโพธิไ์ ทร จึงตราเทศบัญญัตินี้ เสนอตอสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
พิจารณาใหความเห็นชอบ
และเสนอตอนายอําเภอพิบูลมังสาหารใหความเห็นชอบและประกาศใชบังคับตอไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตามที่ไดตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 และประกาศใช เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 ไวแลวนั้น
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยขอบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 ใหเปน
ปจจุบันและเหมาะสมยิ่งขึ้น เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรจึงไดตราเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกั บ
มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 แหง พระราชบัญ ญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ไดตราเทศบัญญัติโดยความเห็นชอบของ
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอื่น ดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคา ใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
จําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวแตกรณี
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือ
ปนอาหารสี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

-2“ อาหารสด ” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆที่มีสภาพเปน
ของสด
“อาหารสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทสัตวที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหนาย
อาหารซึ่งจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ เชน ปลา กุง ไก สัตวอื่นๆ เปนตน
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูปทําใหแหงหรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้ง
ที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
“อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมที่จะ
รับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
“แผงจําหนายอาหาร” หมายความวา แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนสําเร็จที่ผูบริโภค
สามารถซื้อบริโภคได โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย
“การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขายของใน
ตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบตัวอาคารตลาดใหสะอาดปราศจากสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้
สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถใช
ประโยชนหรือใชสญ
ั จรได
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร
เถามูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนอนามัยและ
สิ่งแวดลอม หรือผูที่นายกเทศมนตรีตาํ บลโพธิ์ไทรแตงตั้ง
ขอ 5 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือ
ลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่ง
แลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นดวย
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ได
จัดตั้งตลาดขึ้น ตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติ
อื่นแหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได

หมวด 2
ลักษณะของตลาด
ขอ 6 ตลาด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีการประกอบกิจการมากกวา 2 วันตอสัปดาห
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่มีการประกอบกิจการไมเกิน 2 วันตอสัปดาห
ขอ 7 ที่ตั้งของตลาดตองตั้งอยูหางไมนอ ยกวา 100 เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว
แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดให
ความเห็นชอบแลว

-3สวนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
ขอ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ
อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของที่ขนถายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ที่พักรวมมูลฝอย และที่จอดรถตามที่
กําหนดในสวนนี้
ขอ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ตองจัดใหมีอาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ และเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวา
4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับการ
ระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง
(5) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร ผนังทําดวยวัสดุถาวร หรือเปน
ตาขายลวด แข็งแรง สูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร
(6) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม
(7) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 100 วัตต ทั้งนี้ ตองไมใชแสงหรือวัสดุอื่นที่ทํา
ใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(8) แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ทําความสะอาดงาย มีพื้นที่แผงไม
นอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา 70
เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก
(9) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ โดยตอง
จัดใหมีที่ลางสินคาอาหารสดอยางนอย 1 จุดตอทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ 30 แผงถาเกิน 15 แผงใหถือเปน 30 แผง
และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก แตสําหรับแผงขายอาหารสัตวชําแหละ หรือแผงจําหนายอาหารตอง
มีกอกน้ําประจําแผง และมีการวางทอ ในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอ
อุจจาระ และตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพออยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํา นวนแผงอาหารสดทุก
100 แผง เศษของ 100 แผงถาเกิน 50 แผงใหถือเปน 100 แผง และสะดวกตอการใช
(10) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ โดยทางระบายน้ําภายใน ตลาดตองเปนแบบปด สวนทาง
ระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีฝาปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย มีความลาดเอียงระบายน้ําได
สะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการ
ตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น
(11) ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้งไวในบริเวณที่
มองเห็นไดงา ย และสะดวกตอการใชงาน
ขอ 10 ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการขนถาย
สินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด

-4ขอ 11 สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในอาคารตองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ
(2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกักซึ่งจะตองปองกันสัตวและแมลงพาหะนํา
โรคไดและไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน
(3) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที่ภายในไมนอยกวา 0.90
ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร มีประตูเปดเขาออกโดยสะดวก และมีผนังกั้น
เพื่อมิใหประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง
(4) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือเพดาน ตองไม
นอยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมีพัดลมระบายอากาศ
(5) พื้นหองสวมตองเรียบ ไมลื่น มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 และไมมีน้ําขัง มีจุดระบายน้ําทิ้ง
อยูใ นตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
(6) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกักซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร มี
ความลาดเอียงไมนอยกวา 1:10
(7) มีทอระบายกาซ ณ จุดฐานของโถสวม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(8) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 100 วัตต
(9) จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง รวมทั้งจัดใหมีการ
ทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเปนประจําทุกวัน
(10) หองสวมหญิงตองมีภาชนะรองรับและมีวัสดุหอผาอนามัยโดยเฉพาะ
(11) ที่ถายปสสาวะชายตองเปนวัสดุเคลือบหรือโลหะไมเปนสนิม และมีน้ําสําหรับชําระลาง
ตลอดเวลาที่ใช
ขอ 12 จํานวนสวม ที่ถายปสสาวะ และอางลางมือ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ 13 ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พักที่มีลักษณะเปนภาชนะรองรับมูล
ฝอยและมี ขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดและปองกันสั ตวเ ข า ไปคุยเขี่ยได ที่เจ า
พนักงานทองถิ่น โดยคํ าแนะนํา ของเจา พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบตามความเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ และตั้ง อยู
ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ 14 ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

สวนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ขอ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวม ที่
ถายปสสาวะและอางลางมือ และที่พักรวมมูลฝอย ตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ 16 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) พื้นตองเรียบ แข็งแรง ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
(2) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสรางที่ไมถาวร เชน โครงเหล็ก โครงผาใบ เปนตน
ตองทําดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง
(3)แผงขายสินคาตองทําดวยวัสดุเรียบ ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร อาจ
เปนแผงที่พับเก็บได และมีบริเวณสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร

-5(4) ทางเดินในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(5) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางสําหรับอาหารสด อาหารสัตว
ชําแหละ รวมทั้งแผงจําหนายอาหารดวย
(6) จัดใหมีทางระบายน้ําเฉพาะจุด ที่มีการลางสําหรับบริเวณที่มีการจําหนายอาหารสด
อาหารสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหารในตลาด โดยทําเปนแบบเปดดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ระบาย
น้ํา ไดสะดวก มีบอดักมู ลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ํา ออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ตองไม
ระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรํา คาญแกประชาชนขางเคียง หากมีพื้นที่เกิน 2,500
ตารางเมตร จะตองมีระบบบําบัดน้ําเสียดวย
ขอ 17 สวม ที่ถายปสสาวะ และอางลางมือ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ และสุข ลักษณะตามที่กํา หนดในขอ
11(2)-(11) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ 12 และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณซึ่งเปนที่ตั้งแผงขายสินคา เวนแต
จะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชไดอยูในบริเวณ
ใกลเคียง ทั้งนี้ ตองมีระยะหางไมเกิน 100 เมตร
ขอ 18 ที่พักรวมมูลฝอยตองมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ

หมวด 3
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ 19 การจัดวางสินคาแตละประเภทในตลาดตองจัดใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน เพื่อสะดวกในการดูแล
รักษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร สําหรับกรณีที่เปนอาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตวชําแหละซึ่งอาจมี
น้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาดและตองจัดใหมีทอ
หรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอ ระบายน้ํา
ขอ 20 กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 21 ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย
ภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ไดแก ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน หองสวม ที่ถายปสสาวะ
กอกน้ําใช ระบบบําบัดน้ําเสีย อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน และสาธารณูปโภค
อื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
(2) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยให ถูก
สุขลักษณะอยูเสมอ
(3) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และจัดใหมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(4) จัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย มิใหมีกลิ่นเหม็น และตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ขอ 22 ผูไดรบั ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา
และดูแลรักษาความสะอาดหองสวม ที่ถายปสสาวะและอางลางมือ และบอดักมูลฝอย บอดักไขมันและบอพักน้ําเสีย
หรือระบบบําบัดน้ํา เสียใหใชการไดดี รวมทั้งดูแลรักษาที่พักรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ และจัดใหมีการลาง
ตลาดดวยน้ําสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินกิจการประจําวัน
ขอ 23 ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตองไมกระทําการและดูแลมิใหผูใดกระทํา การอันอาจกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้

-6(1) ไมนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(2) ไมสะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไวในตลาดจนกอใหเกิดความสกปรกรกรุงรังหรือเปนที่
เพาะพันธุสัตวนําโรค
(2) ไมถาย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากในที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ไมทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(5) ไมใชตลาดเปนที่พักอาศัย
(6) ไมกระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ

หมวด 4
ผูขายของและผูช วยขายของในตลาด
ขอ 24 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด
เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด ดังตอไปนี้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมูของสินคา
(3) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(4) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การลางตลาด
(6) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนด
ขอ 25 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองจัดวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือในขอบเขตที่จัดไวให
เทานั้น หามตอเติมแผงจําหนายสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และหามวางสินคาในลักษณะหรือมีความ
สูงจากพื้นตลาดจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่
เกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
ขอ 26 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(1) ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค
อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขอีสุกอีสุกใส ไขหัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่นารังเกียจ และโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ
(2) ในระหวางการขายของตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
(3) มีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น ประกาศกําหนด
(4) ไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 27 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ
ดังตอไปนี้
(1) ลักษณะและประเภทของสินคาที่จําหนายตองสะอาด ปลอดภัย
(2) อาหารสดที่อาจเกิดการเนาเสียไดงา ยตองจัดเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม
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และตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะดานสุขาภิบาลอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
(4) การจําหนายอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการหยิบจับและมีการ
ปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
ขอ 28 ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 ชุด
(2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
(3) รูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(4) ในรับรองแพทย ออกใหไมเกิน 90 วัน ฉบับจริง
(5) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน สําเนาโฉนดที่ดินที่ขอจัดตั้งตลาด
(6) ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยแผนผัง แบบแปลน และรายการปลูกสรางใน
สถานที่ที่จะตองจัดตั้งตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น
(7) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรประกาศกําหนด
ขอ 29 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร วาดวย ตลาด อยางเครงครัด
(2) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือ เจาพนักงานที่ผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้ง
(3) ตองปฏิบัติตามขอ 24 อยางเครงครัด
ขอ 30 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและ
ความสมบูรณของคําขอ ถา ปรากฏวาคํา ขอดังกลา วไม ถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขอ
อนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืน
คําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรบั คําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคํา สั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจง
การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลา
ไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 31 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 32 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียง
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลโพธิ์ไทรเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
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เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 28 และขอ 29 โดยอนุโลม
ขอ 33 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กํา หนดไวทายขอบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการ
ขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชํา ระคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น
กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน
ขอ 34 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
ขอ 35 ผูไดรบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญ าตภายในสิบ หาวันนับแตวั นที่ไดทราบถึ งการสูญ หาย ถูกทํา ลาย หรือชํ ารุด ตามแบบที่กํ าหนดไวทา ย
ขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคํา ขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบ
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ข อ 37 ในกรณีที่ ป รากฏว า ผู รับ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ง คั บ นี้ ไมป ฏิ บั ติ ห รือ ปฏิบั ติ ไ มถู ก ต อ งตามบทแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
ขอบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม
ขอบังคับนี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็น สมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 38 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือขอบังคับนี้ หรือเงื่อนไข ที่
ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ และการไม
ปฏิบัติหรื อปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยา งรา ยแรงตอสุข ภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 39 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปด
คําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรบั ใบอนุญาตนั้น
ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

-9ขอ 40 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 41 ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจแตงตั้งขา ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลโพธิ์ไทรในเรื่อง
ใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 42 ผูใดฝา ฝ น หรือ ไม ป ฏิบัติ ตามเทศบัญญั ตินี้ ตอ งระวางโทษตามที่ กํา หนดไว ใ นบทกํา หนดโทษแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 43 ความในขอ 9 (1) (5) (6) (7) (10) (12) และขอ 10 มิใหใช บั ง คั บ กั บ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง
ตลาดประเภทที่ 1 ขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ
ขอ 44 ใหนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิพงค แสนทวีสุข)
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายประกิต ตันติวาลา)
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผูว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

-10บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

ลําดับที่ ประเภทการคา
1
2

3

กรณีผูประสงคจะจัดตั้งตลาด ใหเสียคาธรรมเนียม ปละ
กรณีประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ใหเสียคาธรรมเนียม ดังนี้
2.1 พื้นที่ประกอบการคาไมเกิน 200 ตารางเมตร
(1) ไมเกิน 10 ตารางเมตร เดือนละ
(2) ตั้งแต 10 ถึง 25 ตารางเมตร เดือนละ
(3) ตั้งแต 26 ถึง 50 ตารางเมตร เดือนละ
(4) ตั้งแต 51 ถึง 100 ตารางเมตร เดือนละ
(5) ตั้งแต 101 ถึง 200 ตารางเมตร เดือนละ
2.2 พื้นที่ประกอบการคาเกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
(1) ตั้งแต 201 ถึง 350 ตารางเมตร เดือนละ
(2) ตั้งแต 351 ถึง 500 ตารางเมตร เดือนละ
(3) ตั้งแต 501 ตารางเมตรขึ้นไป เดือนละ
2.3 คาจําหนายสินคาโดยลักษณะการเรขาย วันละ
2.4 คาจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยดูขนาด
พื้นที่ และอัตราคาธรรมเนียม ตามขอ 2.1 วันละ
กรณีผูประสงคจะจําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดที่เทศบาล
จัดใหตารางเมตรละ 2 บาทตอวัน

อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ
บาท
สตางค
500

50
100
200
300
500

-

1,000
1,500
2,000
5

-

(ลงชื่อ)
(นายสุทธิพงค แสนทวีสุข)
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร

