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หลักการ
เพื่อให้มเี ทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง ว่าด้วย กิจการตลาด
เหตุผล
เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมหรือ ก ากั บ ดูแลตลาดในเขตเทศบาลเมื องบางบั วทอง ซึ่ ง
ดาเนินการดังกล่าวตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา
๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย สุ ข ลั ก ษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้
ตราเป็นเทศบัญญัติจงึ จาเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี

๒

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญ ญั ติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ.
๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่ มเติมถึ ง (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงว่าด้วย สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต หนังสือรับ รองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๙ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เมือง บางบัวทอง และผู้วา่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ.
๒๕๖๐”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเทศบาลเมืองบางบัวทอง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ยกเลิก เทศบัญญั ติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัติน้ี
“ตลาด” หมายความว่ า สถานที่ ซึ่ งปกติ จั ด ไว้ ให้ ผู้ ค้ า ให้ เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของ
เสียง่าย ทั้งนีไ้ ม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผคู้ ้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซือ้ ขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวติ ได้แก่

๓

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด
ๆ แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว้าด้วยการนั้น
แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี เครื่องปรุงแต่ง กลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มี
การชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทาให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่น ๆ
รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบ ปรุง จนสาเร็จ
พร้องที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“แผงจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหารจนสาเร็จที่
ผูบ้ ริโภคสามารถซือ้ บริโภคได้ โดยจะมีการล้างทาความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจาก เชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลง
ที่เป็นพาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก ไขมัน บ่อพักน้าเสีย ที่เก็ บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้
ต้องไม่มผี ลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์ หรือที่อ่นื
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณ สุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นได้ออกใบอนุ ญ าตให้ จัด ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ วจะกระท าได้ต่อ เมื่อได้รับ อนุญ าตเป็ น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จั ด ตั้ ง ตลาดขึ้ น ตามอ านาจหน้ า ที่ แต่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การตลาดจะต้ อ งปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่นื แห่งเทศบัญญัติน้แี ละพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็น
การเฉพาะรายก็ได้
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๗ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนด
ไว้ในส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ แ ก่ ตลาดที่ ไ ม่ มี โครงสร้างอาคารและมี ลั ก ษณะตามที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ ๒
ข้อ ๘ ที่ตั้งของตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของ
เสีย โรงเลีย้ งสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เว้นแต่
จะมีวธิ ีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีสว่ นประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร สิ่งปลูก
สร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดในส่วนนี้
ข้ อ ๑๐ อาคาร สิ่ ง ปลู ก สร้ า งส าหรั บ ผู้ ข ายของ ต้ อ งมี แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึม น้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้า
ขังและไม่ล่นื
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๕

(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ทาความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผูข้ ายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้าง
มือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อ
ระบายน้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อย
กว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุด
ต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผง
จาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจานวน
แผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย หรือ น้ าทิ้ ง และทางระบายน้ า ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการ
ควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจากัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถ นนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร
ตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้า ตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ ตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่อง
พืน้ ที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๒ ต้อ งจั ด ให้ มี ห้อ งส้ว ม ปั ส สาวะ และอ่างล้างมือ ตามแบบและจานวนที่ ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ใน
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อาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหาร
โดยตรง
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนัน้
ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มที ี่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ปัสสาวะ อ่างล้าง
มือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๖ สถานที่สาหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดย
มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้าขัง เช่น พื้น
คอนกรีต พืน้ ที่ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จ หรือพืน้ ลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจ าหน่ ายสิ น ค้ า ประเภทอาหารท าด้ วยวัส ดุ แ ข็ งแรงที่ มี ผิ วเรีย บ ท าความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) มีน้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างพอเพียง และจัดให้มีที่ล้างทาความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผง
จาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มี
ความลาดให้ส ามารถระบายน้าได้ส ะดวก มีตะแกรงดัก มูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ใน
กรณีจาเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อ
ดักไขมันหรือบ่อพักน้าเสียก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะ ก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่ง
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงและแข็งแรง
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่
เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วม
ของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญ าตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน
๕๐ เมตร
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ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่
ละวั น และมี ลั ก ษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น ก าหนด โดยค าแนะนาของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุข
ข้อ ๑๙ เมื่ อ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ ด าเนิ น กิ จ การต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้ าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญ าตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการ
พัฒ นาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามระยะเวลาและขั้นตอนตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
หมวด ๓
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าแต่ละประเภท ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๑ การเปิดและปิดตลาด ต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้ อ ๒๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๑ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) บารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดตี ลอดเวลา เช่น
ตัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิง้ และทางระบายน้า อุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็น เป็นประจาทุก
วันและดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลา ที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่าย
อาหารสดและแผงจ าหน่ า ยอาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ช าแหละ และมี ก ารล้ างตลาดตามหลั ก การ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่า
เดือนละหนึ่งครัง้ ก็ได้
(๕) จัดให้มกี ารกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครัง้
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ มิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มที างระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
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ข้ อ ๒๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บ ารุ ง รั ก ษาตลาด และการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยในตลาดให้ ถู ก
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มี บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็น เป็นประจา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่าย
อาหารสด และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้
มีก ารล้างตลาดตามหลั กการสุ ขาภิบ าล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีก ารป้องกั นไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภท
เนือ้ สัตว์ชาแหละลงสู่พ้ืนตลาด
ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทาการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆ่า
หรือชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ตดิ ต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นนั้
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรังเป็น
เหตุราคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่นื
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่อันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

๙

หมวด ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๕ ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตัง้ ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูส่ ินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับ การฝึก อบรมด้านสุขาภิบ าลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุ ข ภาพตามที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้ า
พนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสินค้าล้าแผง
จาหน่ายหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่ เจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้ า
พนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด
โดยสูงจากพืน้ ตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บ สินค้าประเภทอาหารไว้ในแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหาร ที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด
ทั้งนีต้ ้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่นื ใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด ต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะน าโรคติ ด ต่ อ เช่น อหิ ว าตกโรค ไข้ร ากสาดน้ อ ย บิ ด ไข้สุ ก ใส หั ด คางทู ม วั ณ โรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่า

๑๐

รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่ า งขายสิ น ค้ า ต้ อ งแต่ ง กายสุ ภ าพ สะอาด เรี ย บร้ อ ย หรื อ ตามที่ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล
เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มอื หยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อน
หยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนดโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่นาแข็
้ งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้อง
มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้
การได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณี ที่ แผงจาหน่ ายอาหาร ซึ่งมี ก ารท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้ องจั ด
สถานที่ไว้ให้เป็นสั ดส่วน โดยเฉพาะเพื่อการนั้น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบ าล
อาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุป กรณ์ ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกี ยบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีก ารล้างท าความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง
ข้อ ๒๙ ถ้ าปรากฏว่ า ผู้ ขายของหรือ ผู้ ช่ว ยขายของคนใด เป็ น โรคติ ด ต่ อ หรือ โรคที่ สั งคม
รังเกียจ หรือเป็นพาหะนาโรคติดต่อ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไปจะ
เป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ขายของ หรือผูช้ ่วยขาย
ของผู้นนั้ หยุดการปฏิบัติงานไว้ทันที จนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น
หมวด ๕
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ
ข้อ ๓๐ เมื่อมีกรณี อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรมราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอัน

๑๑

ควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิว
ภาชนะอุ ป กรณ์ หรื อ จากมื อ ผู้ ข ายอาหารในตลาด พบว่ามี เชื้ อ จุ ลิ น ทรีย์ ที่ ท าให้ เกิ ด โรคได้ ห รือ มี
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชีใ้ นปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
(๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกิน
กว่ า เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดโดยวิ ธี ก ารตรวจวั ด ตามที่ ก ระทรวงสาธารณ สุ ข ประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด
ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อ
มาจากสั ต ว์ และโรคอื่ น ที่ ต้ อ งแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยโรคติด ต่อ โดยพบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบ
ผูป้ ่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชือ้ โรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรค
ซึ่งทาให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่จาหน่ายในตลาดนั้น
(๔) ถังเกรอะหรือถังบาบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็น
แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
ข้ อ ๓๑ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น อนุ ญ าตให้ ผู้ ใดด าเนิ น กิ จ การตลาดในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการดาเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเอง ที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ
ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผู้ขออนุญาตได้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่นถูกต้อง
ครบถ้ ว นแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายให้ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ จะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลั กษณะของตลาด เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ก่อนจะมีคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่
จะได้รับผลกระทบจากการออกคาสั่งมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคาสั่งดังกล่าวต้องจัดให้มเี หตุผลไว้ด้วย
หมวด ๖
การอนุญาต
ข้อ ๓๒ ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้ายเทศ
บัญ ญั ตินี้ พร้อมด้วยแผนผังแบบก่ อสร้างและรายการการปลูก สร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น

๑๒

การยื่นคาขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญ าตให้จัดตั้งตลาดแล้ว ให้ยื่นคาขออนุญาต ตามแบบที่แนบท้ายเทศ
บัญญัตินี้ พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลด
สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) หากสถานที่ จัด ตั้ งตลาดเป็ น อาคาร ผู้ ขอรับ ใบอนุญ าตเป็ นผู้ จัด ตั้ งตลาดต้ อ ง
ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาด และ
มีเครื่องอุป กรณ์ ส าหรับ ตลาดถูก ต้องด้วยสุขลัก ษณะ ตามเงื่อนไขที่บังคับ ไว้ในเทศบัญ ญั ตินี้ ตาม
ประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตได้
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือ
บริเวณที่ใช้เป็นตลาด ได้จัดสถานที่ตงั้ ตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์ สาหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในเทศบัญญัตินี้ ตามประเภทของตลาดแล้วก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ และให้
บันทึกวัน เดือน ปี ที่ได้รับอนุญาตไว้ดา้ นหลังใบอนุญาตด้วย
(๔) ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ตามบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติน้ี ภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับ
มอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๕) เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ น ตามแบบที่แนบท้ายเทศบั ญ ญั ตินี้ ก่อนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกั บ ชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต หาก
มิได้ชาระค่าธรรมเนียมก่ อนใบอนุญ าตสิ้นอายุ จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ ของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
(๖) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทองประกาศกาหนด
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับคาขอรับ ใบอนุญ าตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาของดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้ง
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวั นนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในเทศบัญญัติน้ี
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญ าตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน

๑๓

สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุผลจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน
สิน้ กาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินใี้ ห้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญ าตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ ต่อ อายุ ใบอนุญ าตให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบั ญ ญั ตินี้ ในวั นที่ ม ารับ ใบอนุญ าตสาหรับ กรณี ที่ เป็ นการขอรับ ใบอนุ ญ าตครั้งแรกหรือ ก่อ น
ใบอนุญาตสิน้ อายุ สาหรับกรณีที่เป็น การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน้ ถ้า
มิ ไ ด้ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ ก าหนด ให้ ช าระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจ านวน
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งช าระเว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การด าเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่ า สองครั้ ง ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่า จะเสี ย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๓๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง
บางบัวทอง
ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญ ญั ตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๓๙ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบัน ทึกการ
แจ้ งความต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ แ ห่ งท้ อ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย

๑๔

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๔๑ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าต
ตามเทศบั ญ ญั ตินี้ และการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รือปฏิ บั ติ ไม่ถู ก ต้ องนั้ นก่ อ ในเกิด อั นตรายอย่างร้ายแรงต่ อ
สุ ข ภาพของประชาชน หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เหมาะสมกั บ การด ารงชี พ ของ
ประชาชน
ข้อ ๔๒ ค าสั่งพั กใช้ใบอนุญ าตและคาสั่งเพิก ถอนใบอนุญ าต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญ าตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญ าต หรือผู้รับใบอนุญ าตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่ง
คาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนัน้ ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทา
การงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไป
ถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๔๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อานาจของเทศบาลเมืองบางบัวทองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๔๕ ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ตี ้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๕

๑๖

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อท้าย เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐

ลาดับ

พื้นที่ประกอบกิจการ

๑

พื้นทีท่ ่มี ีจานวนแผงค้าในตลาด ไม่เกิน ๑๐๐ แผง

๒

พื้นทีท่ ่มี ีจานวนแผงค้าในตลาด เกิน ๑๐๐ แผง

ค่าธรรมเนียมฉบับละ/บาท
(ต่อปี)
๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

