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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ตลาด พ.ศ.2538  

 

 
 
 
 

เหตุผล 
โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2538 ได้ใช้บังคับมาเป็น

เวลานาน ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด  ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื ่อง ควบคุมตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงตราเทศบัญญัตินี้  
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เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------- 
 

          โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเรื่องการควบคุม
ตลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญ ัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕6๐ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตรา 
เทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ควบคุมตลาด         
พ.ศ. ๒๕๖๓”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๓8  และให้ใช้
เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
มีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็น
ที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด  

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ

เป็นของสด  
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ 

ที่มีการช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า  
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ  
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“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร          
แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย    
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของตลาด 

--------------------------------- 
 

ข้อ 5 ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
                    (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ 
                     (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมลีักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ 

ข้อ 6  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย 
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ  
มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

ข้อ 7 ผู ้ด าเนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
ที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  
ส่วนที่ ๑ 

ตลาดประเภทที่ ๑ 
--------------------------------- 

 
ข้อ 8  ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก

สร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 
และที่จอดยานพาหนะ ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 9 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 

(๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(๔) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่ายไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้

เข้าไปในตลาด  
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ  
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์   
(๙) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ

สะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น ้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า ๑ .๕ ตารางเมตร และ 
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  

(๑๐) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ 
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือ
สิ่งปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ า ไม่น้อยกว่า ๓ 
ก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจ านวนแผง
จ าหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

 (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่าย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 

(๑๑) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔       

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐      
ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ซึ ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และ
ทางเดินภายในอาคารตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ ๑0  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  
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ความในวรรคหนึ ่งม ิให ้ใช ้บ ังค ับก ับตลาดที ่จ ัดตั ้งขึ ้นก ่อนวันที ่กฎกระทรวง ฉบ ับที ่ ๔        
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐       
ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก าหนดได้  

ข้อ ๑1  ต้องจัดให้มีห ้องส้วม ที ่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที ่ก าหนด  
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  

ข้อ ๑2  ต้องจัดให้มีที ่เก็บรวบรวมหรือที ่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย    
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที ่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้ส ัตว์เข ้าไปคุ ้ยเขี ่ย ตามที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ข้อ ๑3  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทที่ ๒ 

--------------------------------- 
 
ข้อ ๑4   ตลาดประเภทที ่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที ่ส าหรับผู ้ขายของ ห้องส้วม ที ่ปัสสาวะ      

อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้  
ข้อ ๑5  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
(๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ

เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ื นที่ปูด้วย
คอนกรีตส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(๓) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย     
มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(๔) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที ่ล้างท าความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ  

(๕) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ
แหล่งน้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ าเสีย     
ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(๖) กรณีที ่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ ่งอื่นใด  
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
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ข้อ ๑6  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที ่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั ้งอยู ่ในที่               
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 

 

ข้อ ๑7  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที ่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ    
มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๑8  เมื ่อผู ้รับใบอนุญาตให้จัดตั ้งตลาดประเภทที่  ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื ่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินกิจการตลาด 
--------------------------------- 

 
ข้อ 19  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน    

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ  ๒0  ก าหนดเวลาเปิดละปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
ข้อ ๒1  ผู ้ร ับใบอนุญาตให้จ ัดตั ้งตลาดประเภทที ่ ๑ ต้องรับผ ิดชอบดูแลเกี ่ยวกับการ

บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู ่ในสภาพที ่ใช ้งานได้ดีตลอดเวลา เช ่น        
ตัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้ง
ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้  

(๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

(๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด  
 

ข้อ ๒2   ผู ้ร ับใบอนุญาตให้จ ัดตั ้งตลาดประเภทที ่ ๒ ต ้องรับผิดชอบดูแลเกี ่ยวกับการ
บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด  

ข้อ ๒3  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด  
(๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย  
(๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ

ช าแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น  
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ 

เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 
(๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 



                                                                                - ๘ - 

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

(๙) กระท าการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น  

 
หมวด ๓ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
--------------------------------- 

 
ข้อ ๒4   ผู ้ขายของและผู ้ช ่วยขายของในตลาดต้องปฏิบ ัต ิและให้ความร่วมมือกับผู ้ร ับ

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด  
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที ่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒5  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่าย

สินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูง

จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิ ด ทั้งนี ้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง   
(๖ ) ห ้ามต่อเต ิมแผงจ าหน ่ายส ินค ้า เว ้นแต ่จะได ้ร ับอน ุญาตจากเจ ้าพน ักงานท ้องถิ ่น  

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ข้อ ๒6  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน า

โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันต ราย โรคเรื้อน 
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ     
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ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที ่ต ิดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นก าหนด  
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร     
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ ๒7  ผู ้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย    
ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน ๕ องศา

เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์

ปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้

ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน

และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาต 

--------------------------------- 
 
ข้อ ๒8 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ  
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดี ยวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ 29 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย 
เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 
(๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด 
(๕) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 30 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามหมวด ๒ ว่าด้วยการ

ด าเนินกิจการตลาด แห่งเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๓1 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี ้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ  
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู ้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที ่มีเหตุจ าเป็นที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั ่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓2 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓3 บรรดาใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 29 และข้อ 30 โดยอนุโลม 

ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่  
ผู ้ได้ร ับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั ้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั ้งต่อไป  
   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน



                                                                                - ๑๑ - 

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๓5 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ข้อ ๓6 ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที ่ส าคัญ ให้ผู ้ยื ่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓8  ในกรณีที ่ปรากฏว่าผู ้ร ับใบอนุญาตไม่ปฏิบ ัต ิหรือปฏิบัต ิไม่ถ ูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือเทศบัญญัตินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม 
ที ่ได ้ร ับใบอนุญาตตามเทศบัญญ ัตินี ้ เจ ้าพนักงานท้องถิ ่นม ีอ านาจสั ่งพักใช ้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา  
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 40 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 



                                                                                - ๑๒ - 

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 



                                                                                - ๑๓ - 

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย 

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี (บาท) 
 

๑ 
 

 ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด 
 

๒,๐๐๐.- บาท 


