บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด

เหตุผล
โดยที่เ ทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครนนทบุ รี เรื่ อ ง ตลาด พ.ศ. 2541 ซึ่ ง กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธี ก าร
และมาตรการในการควบคุม ก ากับดูแ ลการดาเนินกิจ การตลาด ได้ ประกาศใช้ในเขตเทศบา ลนครนนทบุ รี
มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ ตรากฎกระทรวงว่าด้ วยสุขลั กษณะของตลาด
พ.ศ. 2551 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมกากับดูแ ลกิจการตลาดขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

๒
(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แ ก้ไขเพิ่ ม เติม ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม เทศบาลนครนนทบุรี
โดยความเห็น ชอบของสภาเทศบาลนครนนทบุรี แ ละได้รั บอนุ มัติ จากผู้ว่ าราชการจัง หวั ดนนทบุ รี จึง ตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. .... ”
ข้อ ๒ เทศบัญ ญัติ นี้ใ ห้ ใ ช้ บังคั บ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ตั้ง แต่เ มื่อ ได้ป ระกาศไว้โ ดยเปิด เผย
ณ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัตินครนนทบุรี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ระเบีย บ ประกาศ ข้อบั งคับ หรื อคาสั่ งอื่นใด ซึ่งขัด หรือแย้งกับบทบัญญั ติ
แห่งเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ ซึ่ง ปกติ จัด ไว้ ให้ ผู้ค้ าใช้เ ป็น ที่ชุม นุม เพื่ อจ าหน่า ยสิ นค้ า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงสุกแล้ว หรือของเสีย ง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นหรือไม่ ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเ วณซึ่ งจัดไว้สาหรั บ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ หรือเนื้อสั ตว์
ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวาน และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภั ย จากเชื้อโรค และสารเคมี ที่เป็ นพิ ษซึ่ง เป็ นอัน ตรายต่ อสุ ขภาพอนามั ย ของผู้ บริ โภค เช่น อาหาร
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์แ ละแมลงที่เป็นพาหะ
นาโรค
“การล้ างตลาดตามหลัก การสุข าภิ บ าล” หมายความว่ า การทาความสะอาดตั วอาคาร
แผงจาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่ อพักน้าเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล

๓
หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละออง และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเ ป็นผู้รักษาการให้เ ป็นไปตามเทศบัญญั ตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แ ก่ ตลาดที่มีโครงสร้า งอาคาร และมีลัก ษณะตามที่กาหนดไว้
ในส่วนที่ 1
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แ ก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้
ในส่วนที่ 2
ข้อ ๗ ที่ ตั้ งของตลาดต้ องอยู่ ห่ างไม่ น้อ ยกว่ า ๑๐๐ เมตร จากแหล่ งที่ ก่อ ให้ เ กิด มลพิษ ของเสี ย
โรงเลี้ย งสัตว์ แหล่ งโสโครก ที่กาจัดสิ่ งปฏิกู ล หรื อมูลฝอย อันอาจเป็ นอันตรายต่อ สุข ภาพอนามั ย เว้นแต่
จะมีวิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๘ ผู้ดาเนินกิจการตลาดต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ 1
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่แ ละสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สาหรั บผู้ ข ายของ ที่ข นถ่า ยสิ นค้ า ห้ องส้ว ม ที่ ปัส สาวะ อ่ า งล้ างมือ ที่เ ก็บ รวบรวมหรือ ที่ร องรั บ มู ลฝอย
และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๐ อาคารสิ่ ง ปลูก สร้า งส าหรั บผู้ ข ายของต้ อ งมีแ ละเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ เมตร และมี ท างเข้ า ออกบริ เ วณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง

๔
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(3) หลั ง คาสร้ า งด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ และแข็ ง แรงทนทาน ความสู ง ของหลั ง คาต้ อ งมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้น ทาด้ว ยวัสดุถ าวร แข็งแรง ไม่ดูดซึม น้า เรีย บ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้าขัง
และไม่ลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวาง ทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ มิให้เข้าไป
ในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาด เพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจ าหน่ ายสิน ค้ าประเภทอาหาร ทาด้ วยวัส ดุถ าวร เรีย บ มี ความลาดเอี ย ง และ
ทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรื อล้างมือ ทั้งนี้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติด หรือทับกับท่อระบายน้าเสีย หรือ
สิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า
๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจานวนแผง
จาหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแ ผงจาหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหาร
สดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบาบั ดน้าเสี ย หรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า ตามกฎหมายว่ าด้วยการควบคุ ม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ 1๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพีย งพอสาหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิใ ห้ใ ช้บังคับกับตลาดที่ จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้

๕
ข้อ 1๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุม อาคาร และตั้งอยู่ ใ นที่ที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ 1๓ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตลาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยให้มี
สีเฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกาหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงประเภท
ของมูลฝอยไว้อย่างชัดเจนที่ภาชนะก็ได้ ประกอบด้วย
(๑) ภาชนะสีน้าเงิน สาหรับมูลฝอยทั่วไป
(๒) ภาชนะสีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์
(๓) ภาชนะสีเหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(๔) ภาชนะสีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ทั้งนี้ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและปูองกัน
ไม่ ใ ห้สั ต ว์ เข้ า ไปคุ้ ย เขี่ ย ตามที่ เจ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะนาของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เห็น ชอบ
ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ 1๔ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 1๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 1๖ สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(2) บริ เวณส าหรับ ผู้ข ายของประเภทอาหารสดต้อ งจั ดให้เ ป็น สัด ส่ว นโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพื้นเรีย บ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต
พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(3) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแ ข็งแรงที่มีผิวเรีย บ ทาความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้ าประปาหรื อ น้าสะอาดอย่ า งเพี ย งพอ และจั ด ให้ มี ที่ ล้ า งทาความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรีย บ มีความลาด
เอีย งให้ส ามารถระบายน้าได้ สะดวก มี ตระแกรงดัก มูล ฝอยก่อ นระบายน้ าออกสู่ท่อ ระบายน้าสาธารณะ
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ และไม่ก่ อให้เกิดเหตุ เดือดร้ อนแก่ประชาชนข้างเคีย ง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงาน

๖
ท้อ งถิ่ นโดยค าแนะนาของเจ้ าพนัก งานสาธารณสุข อาจกาหนดให้ จัด ให้ มีบ่ อดั ก ไขมัน หรือ บ่ อพั กน้ าเสี ย
ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุม ผ้าใบ เต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ 1๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้ วมเอกชนหรือส้วมของหน่ายงานราชการที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ 1๘ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตลาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยให้มี
สีเฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกาหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงประเภท
ของมูลฝอยไว้อย่างชัดเจนที่ภาชนะก็ได้ ประกอบด้วย
(๑) ภาชนะสีน้าเงิน สาหรับมูลฝอยทั่วไป
(๒) ภาชนะสีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์
(๓) ภาชนะสีเหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(๔) ภาชนะสีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริม าณมูลฝอยในแต่ละวัน และ
มีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 1๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ถ้า เจ้า พนัก งานท้องถิ่น เห็น ว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้ น มี ศักยภาพที่จะพัฒ นาเป็นตลาดประเภทที่ ๑
ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่
๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
หมวด ๒
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่แ ละไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ 2๑ กาหนดเวลาการเปิดและปิดตลาด ให้เป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 2๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแ ลเกี่ย วกับการบารุงรั กษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งต่ า ง ๆ ของตลาด ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ง านได้ ดี ต ลอดเวลา
เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝูาเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสีย หรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น

๗
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด และ
แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดื อนละ
หนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ ได้
(๕) จั ดให้ มีก ารก าจัด สั ตว์ ห รือ แมลงที่ เ ป็น พาหะนาโรค ภายในบริ เ วณตลาดอย่ า งน้ อ ย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแ ลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสั ตว์ช าแหละ มิให้ ปล่อ ยน้าหรือ ของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ 2๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแ ลเกี่ย วกับการบารุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีย บร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแ ลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รับรองมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสดและ
แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ดาเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ 2๔ เพื่อประโยชน์ในการปูองกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทาการและต้องควบคุม ดูแ ล
มิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมั กหมมสิ่งหนึ่ งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุง รัง เป็นเหตุ
ราคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๘
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายต่อผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทาการอื่ น ใดที่อ าจก่อ ให้ เกิด เหตุร าคาญ มลพิษ ที่เ ป็น อัน ตราย หรื อการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ข้ อ ๒๕ เมื่ อ มี ก รณี อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ดั ง ต่ อ ไปนี้ เกิ ด ขึ้ น ในตลาดในเขตอ านาจของเทศบาล
นครนนทบุรี ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าจะเกิดความเสีย หายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติ
มาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(1) ผลตรวจวิ เคราะห์ท างจุ ลิน ทรี ย์จ ากการเก็ บ ตัว อย่ างอาหาร ตั ว อย่ างพื้น ผิ วภาชนะ
อุปกรณ์หรื อจากมือผู้ ข ายอาหารในตลาด พบว่า มีเชื้อจุลิน ทรีย์ที่ทา ให้เกิดโรคได้หรือ มีเชื้อจุลิน ทรีย์ที่เป็ น
ตัวบ่งชี้ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
(2) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส
คางทูม หัด วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และ
โรคอื่นที่ต้องแจ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยพบว่า
ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ปุวยเป็นโรคติดต่อ ซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือ
ได้ รับ เชื้ อโรคมาจากตลาดนั้น หรื อตรวจพบเชื้ อโรค ซึ่ งท าให้ เกิ ดการระบาดของโรคในสิ นค้ าที่ จาหน่ า ย
ในตลาดนั้น
(4) ถังเกรอะหรือถัง บาบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
หมวด ๓
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 2๖ ผู้ข ายของและผู้ ช่ว ยขายของในตลาดต้อ งปฏิบั ติแ ละให้ความร่ว มมือ กับ ผู้รั บใบอนุ ญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุข ภาพตามที่ เจ้ า พนั กงานท้ องถิ่น กาหนดโดยค าแนะน าของเจ้า พนั กงาน
สาธารณสุข

๙
ข้อ 2๗ ผู้ ข ายของและผู้ช่ วยขายของในตลาดต้ องปฏิ บัติ เ กี่ย วกั บ สิน ค้า และแผงจ าหน่ ายสิน ค้ า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ว างสิ นค้า บนแผงจ าหน่ ายสิ นค้า หรือ ขอบเขตที่กาหนด โดยห้า มวางสิน ค้าล้ าแผง
จาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่ อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้ าพนัก งานท้องถิ่ นกาหนดโดยค าแนะนาของเจ้ าพนั กงาน
สาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้ ว างสิ น ค้ า ประเภทอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และภาชนะอุ ป กรณ์ ใ นขอบเขตที่ ก าหนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกั นการเน่าเสีย และปกปิดมิ ดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ า มต่ อ เติ ม แผงจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 2๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกีย จ หรือไม่เป็นพาหะ
นาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตรายโรคเรื้อน
ในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกีย จแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกีย จ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิ ด เอ ไข้ หวั ด ใหญ่ รวมถึ ง ไข้ ห วั ดใหญ่ ที่ติ ด ต่ อ มาจากสั ต ว์ และโรคตามที่ เ จ้า พนั กงานท้อ งถิ่ นก าหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้ า ต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรีย บร้ อย หรื อตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างการขายสินค้าประเภทอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ส่วนบุคคล เช่น
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบ จับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือ
จับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น
ข้ อ 2๙ ผู้ ข ายของและผู้ ช่ ว ยขายของในตลาดต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในการจ าหน่ า ย
ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรื อสะสมอาหาร และการรัก ษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้แ ละของใช้ต่ างๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ข ายต้องสะอาด และปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัต ว์ เนื้ อ สัต ว์ และอาหารทะเล ต้อ งเก็บ รั กษาในอุ ณ หภู มิ ไม่ เ กิ น
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือน้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ

๑๐
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่
ไว้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๔
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ อ อกใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์ก รของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้ น ตามอ านาจหน้ า ที่ แต่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การตลาดจะต้ อ งปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ตามบทบัญญัติแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้
ข้อ ๓๑ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตน
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๒) แสดงทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๓.๑) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑)
(๓.๒) ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (ร.๑)
(๓.๓) ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.๖)
(๔) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
(๖) แผนผังแสดงเนื้อที่และองค์ประกอบสิ่งปลูกสร้างที่จาเป็นในการประกอบกิจการตลาด
(๗) สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดิน ที่เจ้าของที่ดินหรือ
ผู้มีสิทธิครอบครองแล้วแต่กรณี ได้รับรองสาเนาทุกหน้าหรือสัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
หรือผู้มีสิทธิครอบครองแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
(๘) อื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้ อ 3๒ เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องค าขอ ถ้ า ปรากฏว่ า ค าขอดั ง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์

๑๑
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขตามที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมี หนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญ าตทราบภายในสามสิบ วัน นับ แต่วั นได้รั บค าขอซึ่ งมี รายละเอีย ดถูก ต้อ งหรือ ครบถ้ วนตามที่ กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อ าจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 3๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 3๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับ แต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลนครนนทบุรีเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้
การขอต่ออายุใ บอนุญาตและการอนุญ าตให้ ต่อใบอนุญาต ให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑
ข้อ 3๕ ผู้ ได้ รับ ใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัติ นี้ ต้ องแสดงใบอนุญ าตไว้โ ดยเปิด เผยและเห็ นได้ง่ า ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลาดตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 3๖ ในกรณี ที่ใ บอนุญาตสูญ หาย ถูกท าลาย หรื อชารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ ใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตท าส าเนาบั น ทึ ก
การแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป ให้ยื่นคาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

๑๒
ข้ อ 3๘ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อ นไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ นี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 3๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ องค าพิ พากษาถึง ที่ สุ ด ว่ าได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ย วกับการประกอบ
กิจการตามที่ ได้รั บใบอนุญ าตตามเทศบั ญญั ตินี้ และการไม่ป ฏิบั ติต ามหรื อปฏิ บัติ ไม่ ถูก ต้อ งนั้น ก่อ ให้ เกิ ด
อันตรายอย่า งร้ ายแรงต่อ สุข ภาพของประชาชน หรือมี ผลกระทบต่ อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกั บ
การดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๐ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ใ นที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ ผู้ ถูกสั่ งเพิ กถอนใบอนุญ าตจะขอรับใบอนุ ญาตสาหรับการประกอบกิ จการที่ถู กเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้ อ ๔๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ย ค่าธรรมเนีย ม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ ผู้มี หน้า ที่ต้อ งเสีย ค่ าธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่ งค้า งชาระค่าธรรมเนี ย มติ ดต่อ กัน เกิน กว่ า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนีย ม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 4๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนครนนทบุรี

๑๓
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ 4๔ ผู้ใดฝุาฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในหมวด ๑๕ บทกาหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญ ญัตินครนนทบุรี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๑ ก่อนวัน ที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นๆ จะสิ้นอายุ
ข้อ ๔๖ คาขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัตินครนนทบุรี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๑ และยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าคาขออนุญาตดังกล่าว
มีข้อความแตกต่างไปจากคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้แ ก้ไขเพิ่ม เติม
คาขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ได้

๑๔

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาดและการต่อใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. .....
****************************************

๑. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑
(ก) มีจานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) มีจานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ตลาดประเภทที่ ๒
(ก) มีจานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) มีจานวนแผงค้าในตลาดมากกว่า ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. อัตราค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๑. แล้วแต่กรณี

