เทศบัญญัติ
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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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 ลงวัน ที่ 17 มกราคม 2551 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
จึ งเห็ น สมควรตราเทศบัญ ญัต ิเ ทศบาลนครนครศรีธ รรมราช เรื ่อ ง ควบคุม ตลา ด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธ รรมราช ให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญั ติของ
ท้องถิ่นตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------

โดยที่เป็น การสมควรตราเทศบัญ ญัติเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ว่าด้ว ยเรื่องการควบคุม
ตลาด
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ซึ่ง แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ เทศบาล (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่ม เติม ถึงฉบับ ที่ 3 พ.ศ. ๒๕6๐ เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช
โดยความเห็น ชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธ รรมราช จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญ ญัตินี้เ รีย กว่า “เทศบัญ ญัติเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช เรื่อง ควบคุม ตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๓8 และให้ใช้
เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
มีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็น
ที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้ อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์
ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
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“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่ เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้ า งตลาดตามหลั ก การสุ ข าภิ บ าล” หมายความว่ า การท าความสะอาดตั ว อาคาร
แผงจาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูล ฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
หมวด ๑
ลักษณะของตลาด
---------------------------------

ข้อ 5 ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๒
ข้อ 6 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ
มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 7 ผู ้ดาเนิน กิจ การตลาดต้อ งดาเนิน การให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อ นไข
ที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
---------------------------------

ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก
สร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้ว ม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 9 อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
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(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้า งไม่น้อ ยกว่า ๔ เมตร และมีท างเข้า ออกบริเวณตลาดกว้า ง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่ายไม่มีน้าขังและไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้
เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความ
สะอาดง่า ย มีค วามสูง จากพื ้น ไม่น ้อ ยกว่า ๖๐ เซนติเ มตร มีพื ้น ที ่ไ ม่น ้อ ยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพี ยงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ป ลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้าเสียหรือ
สิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้า ไม่น้อยกว่า 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) มีที่เก็บ สารองน้าในปริม าณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแ ผงจาหน่า ย
อาหารสดตั้ง แต่ ๕๐ แผงขึ้น ไป ต้อ งจัด ให้มีน้าสารองอย่า งน้อ ย ๕ ลูก บาศก์เมตรต่อ จานวนแผงจาหน่า ย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ตลาดที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๕๐
ใช้บังคับ และมีข้อ จากัด เรื่อ งพื้น ที่ซึ่งไม่อ าจจัด ให้มีถ นนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และ
ทางเดินภายในอาคารตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑0 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ความในวรรคหนึ ่ง มิใ ห้ใ ช้บ ัง คับ กับ ตลาดที ่จ ัด ตั ้ง ขึ ้น ก่อ นวัน ที ่ก ฎกระทรวง ฉบับ ที ่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๕๐
ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑1 ต้อ งจัด ให้ม ีห ้อ งส้ว ม ที ่ป ัส สาวะและอ่า งล้า งมือ ตามแบบและจานวนที ่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑2 ต้อ งจัด ให้มีที่เก็บ รวบรวมหรือ ที่ร องรับ มูล ฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่า ด้ว ย
การควบคุม อาคาร ตั้งอยู่น อกตัว อาคารตลาดและอยู่ในพื้น ที่ ที่รถเก็บ ขนมูล ฝอยเข้าออกได้ส ะดวก มีก าร
ปกปิด และป้อ งกัน ไม่ใ ห้ส ัต ว์เ ข้า ไปคุ ้ย เขี ่ย ตามที ่เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น โดยค าแนะน าของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑3 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
---------------------------------

ข้อ ๑4 ตลาดประเภทที ่ ๒ ต้อ งจัด ให้ม ีส ถานที ่ส าหรับ ผู ้ข ายของ ห้อ งส้ว ม ที ่ป ัส สาวะ
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑5 สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้ นที่ปูด้วย
คอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจาหน่ายสิน ค้าประเภทอาหารทาด้ว ยวัส ดุแข็งแรงที่มีผิว เรียบ ทาความสะอาดง่า ย
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้ าประปาหรือ น้ าสะอาดอย่า งเพีย งพอ และจัด ให้มีที ่ล ้า งทาความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อ สัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัส ดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอีย งให้ส ามารถระบายน้าได้ส ะดวก มีตะแกรงดักมูล ฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือ
แหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงาน
ท้อ งถิ่น โดยคาแนะน าของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข อาจกาหนดให้จัด ให้มีบ่อ ดัก ไขมัน หรือ บ่อ พัก น้าเสีย
ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโ ครงสร้า งเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็ก คลุม ผ้า ใบ เต็น ท์ ร่ม หรือ สิ ่งอื่น ใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-๖-

ข้อ ๑6 ต้อ งจัด ให้มีห ้อ งส้ว ม ที ่ปัส สาวะและอ่า งล้า งมือ ตามจานวนและหลัก เกณฑ์ด้า น
สุข ลัก ษณะที ่เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข และตั ้ง อยู ่ใ นที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ข ายของ เว้น แต่จ ะจัด ให้มีส้ว มเคลื่อ นที่ ส้ว มสาธารณะ ส้ว มเอกชนหรือส้ว มของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑7 ต้อ งจัด ให้มีที่เก็บ รวบรวมหรือ ที่ร องรับ มูล ฝอยอย่า งเพีย งพอที่จ ะรองรับ ปริม าณ
มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๑8 เมื่อ ผู้รับ ใบอนุญ าตให้จัด ตั้ง ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดาเนิน กิจ การต่อ เนื่อ งกัน เป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒ นาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็น ตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด
หมวด ๒
การดาเนินกิจการตลาด
---------------------------------

ข้อ 19 การจัด วางสิน ค้า ในตลาดแต่ล ะประเภทต้อ งจัด ให้เป็น หมวดหมู่แ ละไม่ป ะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒0 กาหนดเวลาเปิดละปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒1 ผู ้ร ับ ใบอนุญ าตให้จ ัด ตั ้ง ตลาดประเภทที ่ ๑ ต้อ งรับ ผิด ชอบดูแ ลเกี ่ย วกับ การ
บ ารุง รัก ษาตลาดและการรัก ษาความสะอาดและความเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยในตลาดให้ถูก สุข ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) บ ารุง รัก ษาโครงสร้า งต่า งๆ ของตลาด ให้อ ยู ่ใ นสภาพที ่ใ ช้ง านได้ด ีต ลอดเวลา เช่น
ตัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่างๆ
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บ กวาดมูล ฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้ อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด และ
แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
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-๗-

ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้ง
ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ ๒2 ผู ้ร ับ ใบอนุญ าตให้จ ัด ตั ้ง ตลาดประเภทที ่ ๒ ต้อ งรับ ผิด ชอบดูแ ลเกี ่ย วกับ การ
บารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บ กวาดมูล ฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้ างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัด ให้มีการป้อ งกัน ไม่ให้น้าหรือ ของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัต ว์
ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒3 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับ ใบอนุญ าตให้จัด ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้อ งไม่กระทาการและต้อ ง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรือ ชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือ สุก ร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุราคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรื อแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ถ่ายเทหรือ ทิ้งมูล ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ในที่อื่น ใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับ รองรับมูล ฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรื อเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
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-๘-

(๙) กระทาการอื่น ใดที่อาจก่อให้เกิด เหตุราคาญ มลพิษ ที่เป็น อัน ตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๓
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
---------------------------------

ข้อ ๒4 ผู ้ข ายของและผู ้ช ่ว ยขายของในตลาดต้อ งปฏิบ ัต ิแ ละให้ค วามร่ว มมือ กับ ผู ้ร ับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้า รับ การฝึก อบรมด้านสุข าภิบ าลอาหารและอื่น ๆ ตามหลัก เกณฑ์ที่เจ้า พนัก งาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสินค้าล้าแผงจาหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้ว างสิน ค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูง
จากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท ตามกฎหมายว่าด้ว ยอาหาร หรืออาหารที่มีก ารป้อ งกัน การเน่า เสีย และปกปิด มิด ชิ ด ทั้งนี้ ต้อ งมีก าร
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้า มต่อ เติม แผงจ าหน่า ยสิน ค้า เว้น แต่จ ะได้ร ับ อนุญ าตจากเจ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนา
โรคติดต่อ เช่น อหิว าตกโรค ไข้ร ากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณ โรคในระยะอันต ราย โรคเรื้อ น
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ป รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัส ตับอักเสบ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-๙-

ชนิด เอ ไข้ห วัด ใหญ่ร วมถึง ไข้ห วัด ใหญ่ที ่ต ิด ต่อ มาจากสัต ว์ และโรคตามที ่เจ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น ก าหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบ จับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมื อให้ สะอาดก่อนหยิบหรือจับ อาหาร
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒7 ผู้ข ายของและผู้ช่ว ยขายของในตลาดต้อ งปฏิบัติให้ถูก สุข ลัก ษณะในการจาหน่า ย
ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือ สะสมอาหาร และการรัก ษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้แ ละของใช้ต่า งๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้ องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด ๔
ใบอนุญาต
---------------------------------

ข้อ ๒8 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ย นแปลง ขยายหรือลดสถานที่ห รือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จั ดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อ นี้มิให้ใช้บังคับ แก่ก ระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ว นท้อ งถิ่น หรือ องค์ก รของรัฐ
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดี ยวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอื่นแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
ข้อ 29 ผู้ใดประสงค์จ ะจัด ตั้งตลาดจะต้องยื่น คาขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กาหนดไว้ท้า ย
เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๐ -

(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
(๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด
(๕) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 30 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามหมวด ๒ ว่าด้วยการ
ดาเนินกิจการตลาด แห่งเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๓1 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญ ญัตินี้ ให้เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น รวบรวมความไม่ถูก ต้องหรือ ความ
ไม่ส มบูร ณ์นั้น ทั้ง หมด และแจ้ง ให้ผู้ข ออนุญ าตแก้ไขให้ถูก ต้อ งและสมบูร ณ์ในคราวเดีย วกัน และในกรณี
จาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อ นุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ที่เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ไม่อ าจออกใบอนุญ าตหรือ ยัง ไม่อ าจมีคาสั่ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีห นังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ล ะครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓2 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓3 บรรดาใบอนุญาตให้มีอายุห นึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญ าต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อานาจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 29 และข้อ 30 โดยอนุโลม
ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับ กรณีที่เป็น การขอต่ออายุใ บอนุญ าต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่า ปรับ เพิ่ม ขึ้น อีก ร้อ ยละยี่สิบ ของจานวนค่า ธรรมเนีย มที่ค้า งชาระ เว้น แต่
ผู ้ไ ด้ร ับ ใบอนุญ าตจะได้บ อกเลิก การด าเนิน กิจ การนั ้น ก่อ นถึง ก าหนดการเสีย ค่า ธรรมเนีย มครั ้ง ต่อ ไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๑ -

กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๓5 บรรดาค่า ธรรมเนีย มและค่า ปรับ ตามเทศบัญ ญัตินี้ ให้เป็น รายได้ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ข้อ ๓6 ผู ้ไ ด้ร ับ ใบอนุญ าตต้อ งแสดงใบอนุญ าตไว้โ ดยเปิด เผยและเห็น ได้ง่า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี้
การขอรับ ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใ บอนุญ าตถูก ทาลาย หรือ ช ารุด ในสาระที ่ส าคัญ ให้ผู ้ยื่น คาขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓8 ในกรณีที ่ป รากฏว่า ผู ้ร ับ ใบอนุญ าตไม่ป ฏิบ ัต ิห รือ ปฏิบ ัต ิไ ม่ถ ูก ต้อ งตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือ เทศบัญ ญัตินี้ หรือ เงื่อ นไขที่ร ะบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่อ งที่กาหนดไว้เกี่ย วกับ การประกอบกิจ การตาม
ที ่ไ ด้ร ับ ใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัต ินี ้ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น มีอ านาจสั ่ง พัก ใช้ใ บอนุญ าตได้ภ ายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ไม่ป ฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไ ขเพิ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงที่อ อกตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบั ติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีพของประชาชน
ข้ อ 40 ค าสั่ งพั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั งสื อ แจ้ งให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๒ -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ๑๓ -

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่ อท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ
๑

ประเภทกิจการ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี (บาท)
๒,๐๐๐.- บาท

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

