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สําเนา 
เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

เร่ือง  ตลาด 
พ.ศ. 2540 

.................................... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496          
และแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา  5  แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2510  ประกอบกบัมาตรา 34  มาตรา 35     
มาตรา 37  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ด  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  และโดยอนุมติั  
ของผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด”  เร่ือง  ตลาด   พ.ศ. 2540 
  ขอ้ 2 เทศบัญญัติน้ีใช้บงัคบัวนัท่ี  ได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาล      
เมืองปากเกร็ดแลว้เจด็วนั 
  ข้อ  3 นับแต่วันท่ีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด   เ ร่ือง   ตลาด   พ .ศ .  2540                
น้ี ใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป  ใหย้กเลิก 
  (1) เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  ตลาดเอกชน  พ.ศ. 2535 
  (2) เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ  พ.ศ. 2535 
  บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ขอ้บังคับ  ระเบียบ  คาํสั่งอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีได้ตราไวแ้ล้ว         
ในเทศบญัญติั  เร่ือง  ตลาดเอกชน  และเทศบญัญติั  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ  หรือซ่ึงขดั  หรือแยง้กบั   
เทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี 
   “ ตลาด ”  หมายความว่า  สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้ห้ผูค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมชน         
เพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทสัตว ์ เน้ือสัตว ์ ผกั  ผลไม ้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุง
แลว้  หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความ
รวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้ําหรับให้ผูค้า้ใช้เป็นท่ีชุมชนเพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจาํ  
หรือเป็นคร้ังคราว  หรือตามวนัท่ีกาํหนด 
  ขอ้ 5 ผูใ้ดจะตั้งตลาดตอ้งยื่นเร่ืองราวขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกาํหนด  พร้อมดว้ย
แผนผงั  แบบก่อสร้าง  และรายการปลูกสร้างในสถานท่ีจะตั้งตลาด  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ความในขอ้น้ีมิให้ใช้บังคบัแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถ่ินหรือ
องค์การของรัฐท่ีได้จัดตั้ งตลาดข้ึนตามอาํนาจหน้าท่ี  แต่ในการดําเนินการตลาดจะต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกบัผูรั้บใบอนุญาต  ตามบทบญัญติัแห่งเทศบญัญติัน้ีดว้ย  และเจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอาํนาจ
กาํหนดเง่ือนไขเป็นหนงัสือใหเ้ป็นผูจ้ดัตั้งตลาดตามขอ้น้ีปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายกไ็ด ้
 



 34

 
  ขอ้ 6 เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  พิจารณาเห็นว่าผูข้อรับใบอนุญาตไดจ้ดัสถานท่ีท่ีตั้ง
ตลาด  และมีเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับตลาด  ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเง่ือนไขท่ีบงัคบัไวใ้น  ขอ้ 8  ขอ้ 9  
และขอ้ 10  แลว้ใหอ้อกใบอนุญาตได ้ ใหเ้รียกเกบ็ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ฉบบัละ  2,000   บาท ต่อปี 
  ขอ้ 7 ผูรั้บใบอนุญาตตามขอ้ 6 แลว้  ขอเปล่ียนตวัผูรั้บใบอนุญาตได ้ โดยยื่นเร่ืองราว
ขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับการน้ี 
  ข้อ  8 สถานท่ีท่ีตั้ งเป็นตลาด   และการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้ น   ต้องจัดให้ได้
สุขลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งตั้งอยูใ่นท่ีซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่าไม่น่าจะเป็นอนัตรายแก่
สุขภาพ 

   (2) อาคารตอ้งทาํดว้ยวตัถุถาวร  มัน่คงแขง็แรง 
(3) บริเวณพื้นตอ้งทาํดว้ยวตัถุถาวร  มัน่คงแขง็แรง  ทาํความสะอาดง่าย  และไม่มี

นํ้ าขงัอยูไ่ด ้
(4) ตอ้งมีทางระบายนํ้ าทาํดว้ยวตัถุถาวร  ทาํความสะอาดง่าย  เม่ือรับนํ้ าไหล

ไปสู่ทางระบายนํ้ าสาธารณะไดส้ะดวก  และตอ้งมีการกาํจดันํ้ าเสียให้ได้
มาตรฐานนํ้าท้ิง  ตามความเห็นของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(5) ตอ้งมีแสงสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอ  ตามความเห็นของเจา้
พนกังานสาธารณสุข 

   (6) ท่ีวางของขายตอ้งมีลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
ก .  ต้องกว้างไม่น้อยกว่า   1.50  เมตร   และมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า              

3  ตารางเมตร  สูงไม่นอ้ยกวา่  60  เซนติเมตร  สาํหรับตลาดขายส่ง  
ทาํดว้ยวตัถุถาวรทึบถูกสุขลกัษณะ  แยกเป็นหมวดหมู่เหมาะสม
ตามประเภทสินคา้  และกาํหนดหมายเลขประจาํแต่ละท่ีไวใ้ห้เห็น
ชดัเจน 

ข. ตอ้งจดัท่ีนัง่สาํหรับผูข้ายของไวโ้ดยเฉพาะ  เหมาะสมแยกต่างหาก
จากท่ีวางของขายและสะดวก  ต่อการเขา้ออก 

ค. หากจะสร้างท่ีวางของขาย  ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษต่างหากจากท่ีกล่าว
ขา้งตน้  จะตอ้งสร้างให้ถูกสุขลกัษณะ  ทาํความสะอาดไดง่้ายตาม
คาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธรณสุข 

   (7) ทางเดินของตลาดมีลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
ก. ทางเขา้ออกของตลาดตอ้งมีอย่างน้อยหน่ึงทาง  กวา้งไม่น้อยกว่า  

4  เมตร  ในกรณีท่ีทางเขา้ออกตลาดลอดใตอ้าคารอ่ืน  จะตอ้งสูงไม่
นอ้ยกวา่  3.50  เมตร 
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ข. ทางเดินสาํหรับผูซ้ื้อของภายในอาคารตลาดตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า  
2  เมตร 

(8) ตอ้งทาํร้ัวหรือประตูกั้นหรือส่ิงป้องกันไวเ้พื่อมิให้คนและสัตว์เขา้ไป
พลุกพล่าน 

(9) ตอ้งจดัให้มีส้วม  เคร่ืองสุขภณัฑ์  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้จาํนวนและสถาน
ท่ีตั้งตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(10) ตอ้งจดัให้มีท่ีสาํหรับลา้งส้ินคา้  พร้อมติดตั้งท่อนํ้ าประปาและท่อระบาย
นํ้าท้ิงใหเ้พียงพอตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(11) ต้องปฏิบัติการอ่ืน  ๆ  อันเ ก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของ                
เจา้พนกังานสาธารณสุข 

  ขอ้ 9 ในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีตั้งเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้น  มีลกัษณะพิเศษ
ไดสุ้ขลกัษณะ  มีการระบายอากาศและไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้พนกังานสาธารณสุขแลว้  สถานท่ี
ท่ีตั้งและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้นอาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม  ขอ้ 8 กไ็ด ้
  ขอ้ 10 ผูต้ ั้ งตลาดต้องจัดให้มีอุปกรณ์และส่ิงอ่ืน ๆ อันจาํเป็นสําหรับสุขลักษณะ      
ของตลาด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ท่ีรองรับมูลฝอยและท่ีพกัมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด  อนัไดสุ้ขลกัษณะโดยมี
ขนาดและจาํนวนเพียงพอ  ตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  ตามคาํแนะนาํ
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(2) นํ้ าสะอาดพร้อมทั้งท่ีเก็บสาํรองนํ้ าให้มีปริมาณเพียงพอแก่การใชส้าํหรับ
ลา้งมือ  ลา้งสินคา้  และลา้งตลาด 

(3) จดัใหมี้หอ้งสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ  และแยกเป็นหอ้งสุขาหญิง  และชาย 
(4) เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีจาํเป็นสาํหรับสุขลกัษณะของตลาด  ตามคาํแนะนาํ

ของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
  ขอ้ 11 หา้มมิใหผู้รั้บใบอนุญาตแกไ้ขส่ิงปลูกสร้างในสถานท่ีตั้งตลาด  เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 12 ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งดูแลควบคุมให้ผูเ้ขา้ขายของในสถานท่ีตั้งตลาด  ปฏิบติั
ตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
  ขอ้ 13 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งรักษาตลาด  ตลอดจนของใชท้ั้งมวลใหต้อ้งดว้ยสุขลกัษณะ  
และเรียบร้อย  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งรักษาสว้มใหไ้ดสุ้ขลกัษณะอยูเ่สมอ 
(2)  ตอ้งจดัให้มีคนงานทาํความสะอาดจาํนวนเพียงพอ  และตอ้งทาํความ

สะอาดใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
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(3) ตอ้งจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ในตลาดตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน  
หรือคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(4) ตอ้งมีการกาํจดัส่ิงปฏิกูลตามหลกัสุขาภิบาล  โดยเป็นบ่อเกรอะต่อกับ    
บ่อกรองไร้อากาศหรือตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขและนาํ 

(5) ตอ้งจดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอภายในตลาดในเวลากลางคืน 
(6) ดูแลมิใหบุ้คคลใด  นอกจากผูมี้หนา้ท่ีเฝ้าตลาดใชต้ลาดเป็นท่ีหลบันอน 
(7) ตอ้งจดัเกบ็ส่ิงของใหเ้รียบร้อย  ปลอดภยัจากสตัวน์าํโรคต่างๆ และสะดวก

แก่การทาํความสะอาดระหวา่งเวลาเปิดตลาด 
(8) ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือตามคาํสัง่

ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 14 หา้มมิใหผู้ใ้ดวางส่ิงของกีดขวางในตลาดตามทางเขา้สู่ตลาด  ทางเดินรอบตลาด

และหา้มมิใหผู้ใ้ดก่อเหตุรําคาญในบริเวณตลาด  ดงัต่อไปน้ี 
(1) นาํสัตวทุ์กชนิดเขา้ไปในตลาด  แต่ไม่ห้ามถึงสัตวท่ี์นาํไปขงัไวใ้นท่ีขงั

สตัวเ์พื่อขายเป็นอาหาร 
(2) สะสมหมกัหมมหรือเทท้ิงส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตลาด  ทาํให้สถานท่ีสกปรก   

รกรุงรัง  หรือเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุสตัวน์าํโรค  หรือเป็นเหตุใหมี้กล่ินเหมน็ 
(3) ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลกัษณะซ่ึงเป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น  หรือน่าจะเกิด

อนัตราย 
(4) ทาํให้นํ้ าสะอาดสําหรับใชใ้นตลาดเกิดสกปรกข้ึน  จนเป็นเหตุให้เส่ือม

หรืออาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 
(5) ถ่าย  เท  ท้ิง  มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจดัไวส้าํหรับ

รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกลู 
(6) การกระทาํอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผูอ่ื้นตามความเห็นของเจา้

พนกังานสาธารณสุข  หรือตามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 15 ผูเ้ขา้ขายของในตลาดตอ้งมีใบอนุญาต 
  การร้องขอใบอนุญาตนั้น    ให้ยื่นเร่ืองราวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีกาํหนด  
เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินเห็นสมควร  และผูข้อรับใบอนุญาตไม่เป็นโรคติดต่อตามท่ีระบุไว ้ หรือเม่ือ    
เจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจแลว้  ปรากฏว่าไม่เป็นพาหะของโรคและไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือแลว้ว่า
ไม่เป็นพาหะโรคติดต่อซ่ึงระบุไว ้ ดงัต่อไปน้ี  คือ 
  (1) วณัโรค   (2) อหิวาตกโรค 
  (3) ไขไ้ทฟอยต ์   (4) โรคบิด 
  (5) โรคคางทูม   (6) โรคสุกใส 
  (7) โรคเร้ือน   (8) โรคผวิหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
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  (9) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการกาํหนด 
  ขอ้ 16 ใหเ้รียกเกบ็ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเขา้ขายของในตลาด  ฉบบัละ  10  บาท 
  ขอ้ 17 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใชไ้ดเ้ฉพาะผูรั้บใบอนุญาตกบัผูช่้วยขาย  ซ่ึงระบุไว ้   
ในใบอนุญาต  ไม่เกิน  2  คน  เท่านั้น 
  ข้อ 18 ผูใ้ดเป็นผูเ้ข้าขายของในตลาดอยู่แล้วในวันใช้เทศบัญญัติน้ี  แต่ยงัไม่มี
ใบอนุญาตตอ้งขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ้ 15  ภายในกาํหนดเกา้สิบวนั  นบัแต่วนัใชเ้ทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้ 19 ในการเขา้ขายของในตลาด  ผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยขายตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) วางส่ิงของอยู่ในขอบเขตท่ีวางขายซ่ึงจดัไว  ้ ถา้วางลํ้ าออกมาให้ถือว่า     
วางส่ิงของกีดขวางในตลาด  และห้ามมิให้วางส่ิงของสูงเกินกว่า  150  
เซนติเมตร  จากพ้ืนตลาด  เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้พนกังาน
สาธารณสุข 

(2) วางสินคา้ใหถู้กตอ้งตามท่ีท่ีจดัไวส้าํหรับประเภทนั้น 
   (3) แต่งกายใหส้ะอาดตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(4) ใชเ้คร่ืองปกปิดอาหารและภาชนะ  หรือเคร่ืองสาํหรับประกอบปรุงอาหาร
ให้พน้ฝุ่ น  ละออง  สัตว์นําโรค  และรักษาเคร่ืองปกปิดนั้นให้สะอาด    
ใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

   (5) ใชน้ํ้ าสะอาดในการปรุง  แช่  ลา้งอาหารและภาชนะ 
   (6) ใชภ้าชนะเคร่ืองใชใ้นการบริโภคท่ีสะอาด  และรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
   (7) ใชว้ตัถุท่ีสะอาด  ห่อ  หรือใส่ของใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(8) ไม่จา้งหรือใชบุ้คคลท่ีป่วยหรือมีเหตุควรเช่ือว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ  ทาํการ
ประกอบ  ปรุง  หรือขายอาหาร 

   (9) ทาํความสะอาดท่ีวางของขายทุกวนัก่อนขายและเลิกขาย 
( 1 0 ) ให้ มี ภ าชนะรอง รับ มูลฝอย ท่ี ถู กลักษณะตามความ เ ห็นชอบ                  

ของเจา้พนกังานสาธารณสุขวางประจาํท่ีขายของ 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อยตามคาํแนะนํา      

ของเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 20 ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตเขา้ขายของในตลาด  ขาย  ทาํ  ประกอบ  ปรุง  หรือ
สะสมอาหาร   และส่ิงของอย่างอ่ืนใดในตลาด   เ ม่ือมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็นโรคติดต่อ   หรือ                  
เม่ือเจา้พนักงานสาธารณสุข  ไดต้รวจปรากฏว่าเป็นพาหะและไดรั้บแจง้ความเป็นหนังสือว่าตนเป็น
พาหะของโรคแลว้ 
  ขอ้ 21 ให้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา  04.00 น. และปิดตลาดเม่ือถึงเวลา  20.00 น. เวน้แต่    
จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เป็นพิเศษ 
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  ขอ้ 22 ผูใ้ดตั้งตลาดหรือใชส้ถานท่ีใดเป็นตลาด  โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต  ตามขอ้ 5  
นอกจากจะมีความผดิตาม  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. 2496  แลว้ยงัมีความผดิตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข
พทุธศกัราช  2535 
  ขอ้ 23 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใด  นอกจากมีความผิดตาม  พ.ร.บ. เทศบาล 
พ.ศ.  2496  แลว้  ยงัมีความผดิตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พทุธศกัราช  2535 
  ขอ้ 24 ถา้ปรากฏข้ึนว่า  ผูรั้บใบอนุญาตเขา้ขายของในตลาดคนใดเป็นโรคติดต่อ  หรือ
เป็นพาหะโรคติดต่อ  ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่าถา้อนุญาตให้เขา้ขายของต่อไปจะเป็นอนัตราย
แก่สุขภาพของประชาชน  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจสัง่ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตผูน้ั้นเสีย 
  ขอ้ 25  บรรดาใบอนุญาตตลาดเอกชนท่ีไดอ้อกก่อนวนัใชเ้ทศบญัญติัน้ี  ใหค้งใชต่้อไป
จนส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 
  ขอ้ 26 ใบอนุญาตใหข้ายของในตลาด  ฉบบัหน่ึงใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบั
ผูช่้วยซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาต  ไม่เกิน  2  คน  และหา้มไม่ใหโ้อนใบอนุญาต 
  ขอ้ 27 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาด  ใบอนุญาตให้ขายของในตลาด  ให้มีอายหุน่ึงปี  นบัแต่
วนัท่ีออกใบอนุญาต 

ขอ้ 28 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบการต่อไป  ให้ยื่นคาํขอบอกเลิก
การดาํเนินการ  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ  ตล 7 
  ขอ้ 29 หากปรากฏว่าใบอนุญาตใด ๆ ตามเทศบญัญติัน้ีสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชาํรุด   
ในสาระสําคญั  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งยื่นคาํขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ ตล 7 เพื่อขอรับ   
ใบแทน  ใบอนุญาต  ภายในสิบห้าวนั  นับแต่วนัท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชาํรุด              
ในสาระสาํคญั  แลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐานท่ีแนบ  ดงัต่อไปน้ี 
   (1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทาํลาย 
   (2) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 
  ขอ้ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล 3  หรือแบบ ตล 6  แลว้แต่
กรณีโดยประทับตราสีแดง   คําว่า   “ใบแทน”  กํากับไว้  และให้มี            
วนั  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  ในใบแทนและตน้ขั้ว
ใบแทน 

(2) บนัทึกแจง้หลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทาํลาย  
หรือชาํรุดในสาระสําคญัของใบอนุญาตเดิม  แลว้แต่กรณี  และเล่มท่ี  
เลขท่ี  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 
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  ขอ้ 31 ให้เทศบาลเมืองปากเกร็ด  เก็บค่าเช่าและค่าใช้ท่ีขายของ  ตารางเมตรละ           
20  บาท  ต่อเดือน  เฉพาะตลาดท่ีจดัตั้งโดยเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
  ขอ้ 32 ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์างๆ  ตามท่ีกาํหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี  ดงัต่อไปน้ี 
   (1) คาํร้องขอรับอนุญาตใชส้ถานท่ีเป็นตลาดเอกชน  ใหใ้ชแ้บบ ตล 1 
   (2) แบบฟอร์มการตรวจสุขาภิบาลตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 2 
   (3) ใบอนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีเป็นตลาดเอกชน  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 3 
   (4) คาํร้องขอใบอนุญาตเป็นผูเ้ขา้ขายของในตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล  4 
   (5) รายงานการตรวจสถานท่ีขออนุญาตเขา้ขายอาหารในตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 5 
   (6) ใบอนุญาตใหเ้ขา้ขายของในตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 6 
   (7) คาํร้องขออนุญาต  ใหใ้ชแ้บบ  ตล  7 
  ขอ้ 33 ใหน้ายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด  รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และใหมี้
อาํนาจ  ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสัง่  เพ่ือใหป้ฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ.2540 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักด์ิ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมตัิ 

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวรีะชยั  แนวบุญเนียร) 
                ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชเ้ทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับ สุขลกัษณะของตลาด ซ่ึงดาํเนินการโดยเอกชน และดาํเนินการในส่วนราชการอ่ืน ให้ถูก
สุขลกัษณะหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปลูกสร้างซ่ึงคลอบคลุมทั้งบริเวณขายสินคา้ อาคาร โครงสร้างบริเวณ
ท่ีพกัขยะมูลฝอย ตลอดจนการกาํหนดเวลาเปิด ปิด และการอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ             
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และกรควบคุมการจาํหน่ายสินคา้ในตลาด รวมถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการ      
และเง่ือนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียม ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าว อาศยัอาํนาจตาม มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ      
มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2510 จึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 


