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สํ าเนา
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. 2540
....................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35
มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ ด โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ ด และโดยอนุมตั ิ
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด” เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2540
ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ ี ใช้บงั คับวัน ที่ ได้ป ระกาศโดยเปิ ดเผย ณ สํา นัก งานเทศบาล
เมืองปากเกร็ ดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 นั บ แต่ ว ัน ที่ เ ทศบัญ ญัติ เ ทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2540
นี้ ใช้บงั คับเป็ นต้นไป ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง ตลาดเอกชน พ.ศ. 2535
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2535
บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ คํา สั่ ง อื่ น ๆ ในส่ ว นที่ ไ ด้ต ราไว้แ ล้ว
ในเทศบัญญัติ เรื่ อง ตลาดเอกชน และเทศบัญญัติ เรื่ อง ตลาดสาธารณะ หรื อซึ่ งขัด หรื อแย้งกับ
เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“ ตลาด ”
หมายความว่า สถานที่ซ่ ึ งปกติจดั ไว้ให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมชน
เพื่อจําหน่ายสิ นค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสดประกอบหรื อปรุ ง
แล้ว หรื อของเสี ยง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ ายสิ นค้าประเภทอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริ เวณซึ่ งจัดไว้สําหรั บให้ผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจํา
หรื อเป็ นครั้งคราว หรื อตามวันที่กาํ หนด
ข้อ 5 ผูใ้ ดจะตั้งตลาดต้องยื่นเรื่ องราวขอรับใบอนุ ญาตตามแบบที่กาํ หนด พร้อมด้วย
แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างในสถานที่จะตั้งตลาด ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในข้อ นี้ มิ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก ระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ
องค์ก ารของรั ฐ ที่ ไ ด้จ ัด ตั้ง ตลาดขึ้ น ตามอํา นาจหน้า ที่ แต่ ใ นการดํา เนิ น การตลาดจะต้อ งปฏิ บ ัติ
เช่ นเดี ยวกับผูร้ ับใบอนุ ญาต ตามบทบัญญัติแห่ งเทศบัญญัติน้ ี ดว้ ย และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจ
กําหนดเงื่อนไขเป็ นหนังสื อให้เป็ นผูจ้ ดั ตั้งตลาดตามข้อนี้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
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ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาเห็ นว่าผูข้ อรั บใบอนุ ญาตได้จดั สถานที่ที่ต้ งั
ตลาด และมีเครื่ องอุปกรณ์สําหรับตลาด ต้องด้วยสุ ขลักษณะตามเงื่อนไขที่บงั คับไว้ใน ข้อ 8 ข้อ 9
และข้อ 10 แล้วให้ออกใบอนุญาตได้ ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 2,000 บาท ต่อปี
ข้อ 7 ผูร้ ับใบอนุ ญาตตามข้อ 6 แล้ว ขอเปลี่ยนตัวผูร้ ับใบอนุญาตได้ โดยยื่นเรื่ องราว
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมสําหรับการนี้
ข้อ 8 สถานที่ ที่ ต้ ัง เป็ นตลาด และการปลู ก สร้ า งในสถานที่ น้ ั น ต้อ งจัด ให้ ไ ด้
สุ ขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องตั้งอยูใ่ นที่ซ่ ึ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่าไม่น่าจะเป็ นอันตรายแก่
สุ ขภาพ
(2) อาคารต้องทําด้วยวัตถุถาวร มัน่ คงแข็งแรง
(3) บริ เวณพื้นต้องทําด้วยวัตถุถาวร มัน่ คงแข็งแรง ทําความสะอาดง่าย และไม่มี
นํ้าขังอยูไ่ ด้
(4) ต้องมีทางระบายนํ้าทําด้วยวัตถุถาวร ทําความสะอาดง่าย เมื่อรับนํ้าไหล
ไปสู่ ทางระบายนํ้าสาธารณะได้สะดวก และต้องมีการกําจัดนํ้าเสี ยให้ได้
มาตรฐานนํ้าทิ้ง ตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(5) ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอ ตามความเห็นของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข
(6) ที่วางของขายต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
ก. ต้อ งกว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1.50 เมตร และมี พ้ื น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
3 ตารางเมตร สู งไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร สําหรับตลาดขายส่ ง
ทําด้วยวัตถุถาวรทึ บถูกสุ ขลักษณะ แยกเป็ นหมวดหมู่เหมาะสม
ตามประเภทสิ นค้า และกําหนดหมายเลขประจําแต่ละที่ไว้ให้เห็น
ชัดเจน
ข. ต้องจัดที่นงั่ สําหรับผูข้ ายของไว้โดยเฉพาะ เหมาะสมแยกต่างหาก
จากที่วางของขายและสะดวก ต่อการเข้าออก
ค. หากจะสร้างที่วางของขาย ซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษต่างหากจากที่กล่าว
ข้างต้น จะต้องสร้างให้ถูกสุ ขลักษณะ ทําความสะอาดได้ง่ายตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธรณสุ ข
(7) ทางเดินของตลาดมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
ก. ทางเข้าออกของตลาดต้องมีอย่างน้อยหนึ่ งทาง กว้างไม่น้อยกว่า
4 เมตร ในกรณี ที่ทางเข้าออกตลาดลอดใต้อาคารอื่น จะต้องสูงไม่
น้อยกว่า 3.50 เมตร
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ข. ทางเดินสําหรับผูซ้ ้ื อของภายในอาคารตลาดต้องกว้างไม่นอ้ ยกว่า
2 เมตร
(8) ต้องทํารั้ วหรื อประตูก้ ัน หรื อสิ่ งป้ องกัน ไว้เ พื่อมิ ใ ห้ค นและสัตว์เ ข้า ไป
พลุกพล่าน
(9) ต้องจัดให้มีส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องใช้จาํ นวนและสถาน
ที่ต้ งั ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(10) ต้องจัดให้มีที่สาํ หรับล้างสิ้ นค้า พร้อมติดตั้งท่อนํ้าประปาและท่อระบาย
นํ้าทิ้งให้เพียงพอตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(11) ต้อ งปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ๆ อัน เกี่ ย วกั บ สุ ข ลัก ษณะตามคํา แนะนํ า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้อ 9 ในกรณี ที่สถานที่ที่ต้ งั เป็ นตลาดและการปลูกสร้างในสถานที่น้ นั มีลกั ษณะพิเศษ
ได้สุขลักษณะ มีการระบายอากาศและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแล้ว สถานที่
ที่ต้ งั และการปลูกสร้างในสถานที่น้ นั อาจได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ข้อ 8 ก็ได้
ข้อ 10 ผูต้ ้ ัง ตลาดต้อ งจัด ให้มี อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อื่ น ๆ อัน จํา เป็ นสํา หรั บ สุ ข ลัก ษณะ
ของตลาด ดังต่อไปนี้
(1) ที่รองรับมูลฝอยและที่พกั มูลฝอยมีฝาปิ ดมิดชิ ด อันได้สุขลักษณะโดยมี
ขนาดและจํานวนเพียงพอ ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(2) นํ้าสะอาดพร้อมทั้งที่เก็บสํารองนํ้าให้มีปริ มาณเพียงพอแก่การใช้สาํ หรับ
ล้างมือ ล้างสิ นค้า และล้างตลาด
(3) จัดให้มีหอ้ งสุ ขาที่ถูกสุ ขลักษณะ และแยกเป็ นห้องสุ ขาหญิง และชาย
(4) เครื่ องอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับสุ ขลักษณะของตลาด ตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผรู ้ ับใบอนุญาตแก้ไขสิ่ งปลูกสร้างในสถานที่ต้ งั ตลาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 12 ผูร้ ับใบอนุญาตจะต้องดูแลควบคุมให้ผเู ้ ข้าขายของในสถานที่ต้ งั ตลาด ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่กาํ หนดไว้
ข้อ 13 ผูร้ ับใบอนุญาตต้องรักษาตลาด ตลอดจนของใช้ท้ งั มวลให้ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะ
และเรี ยบร้อย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาส้วมให้ได้สุขลักษณะอยูเ่ สมอ
(2) ต้องจัดให้มีคนงานทําความสะอาดจํานวนเพียงพอ และต้องทําความ
สะอาดให้สะอาดอยูเ่ สมอ

36

(3) ต้องจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล ในตลาดตามข้อบังคับของท้องถิ่น
หรื อคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(4) ต้องมี การกําจัดสิ่ งปฏิ กูลตามหลักสุ ขาภิ บาล โดยเป็ นบ่อเกรอะต่อกับ
บ่อกรองไร้อากาศหรื อตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขและนํา
(5) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในตลาดในเวลากลางคืน
(6) ดูแลมิให้บุคคลใด นอกจากผูม้ ีหน้าที่เฝ้ าตลาดใช้ตลาดเป็ นที่หลับนอน
(7) ต้องจัดเก็บสิ่ งของให้เรี ยบร้อย ปลอดภัยจากสัตว์นาํ โรคต่างๆ และสะดวก
แก่การทําความสะอาดระหว่างเวลาเปิ ดตลาด
(8) ปฏิบตั ิการอื่นๆ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อตามคําสัง่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผใู ้ ดวางสิ่ งของกีดขวางในตลาดตามทางเข้าสู่ ตลาด ทางเดินรอบตลาด
และห้ามมิให้ผใู ้ ดก่อเหตุรําคาญในบริ เวณตลาด ดังต่อไปนี้
(1) นําสัตว์ทุกชนิ ดเข้าไปในตลาด แต่ไม่ห้ามถึงสัตว์ที่นาํ ไปขังไว้ในที่ขงั
สัตว์เพื่อขายเป็ นอาหาร
(2) สะสมหมักหมมหรื อเททิ้งสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในตลาด ทําให้สถานที่สกปรก
รกรุ งรัง หรื อเป็ นที่เพาะพันธุ์สตั ว์นาํ โรค หรื อเป็ นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น
(3) ก่ อหรื อจุ ดไฟไว้ในลักษณะซึ่ งเป็ นที่ เดื อดร้ อนแก่ ผูอ้ ื่ น หรื อน่ าจะเกิ ด
อันตราย
(4) ทําให้น้ าํ สะอาดสําหรับใช้ในตลาดเกิ ดสกปรกขึ้น จนเป็ นเหตุให้เสื่ อม
หรื ออาจเป็ นอันตรายแก่สุขภาพ
(5) ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยหรื อสิ่ งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซ่ ึงจัดไว้สาํ หรับ
รองรับมูลฝอยหรื อสิ่ งปฏิกลู
(6) การกระทําอื่นใดที่จะก่อให้เกิ ดเหตุรําคาญแก่ผอู ้ ื่นตามความเห็ นของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข หรื อตามคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 15 ผูเ้ ข้าขายของในตลาดต้องมีใบอนุญาต
การร้องขอใบอนุ ญาตนั้น ให้ยื่นเรื่ องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กาํ หนด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็ นสมควร และผูข้ อรั บใบอนุ ญาตไม่เป็ นโรคติดต่อตามที่ระบุไว้ หรื อเมื่อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ตรวจแล้ว ปรากฏว่าไม่เป็ นพาหะของโรคและได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อแล้วว่า
ไม่เป็ นพาหะโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) วัณโรค
(2) อหิ วาตกโรค
(3) ไข้ไทฟอยต์
(4) โรคบิด
(5) โรคคางทูม
(6) โรคสุ กใส
(7) โรคเรื้ อน
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
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(9) โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกําหนด
ข้อ 16 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด ฉบับละ 10 บาท
ข้อ 17 ใบอนุ ญาตฉบับหนึ่ งให้ใช้ได้เฉพาะผูร้ ับใบอนุ ญาตกับผูช้ ่ วยขาย ซึ่ งระบุไว้
ในใบอนุญาต ไม่เกิน 2 คน เท่านั้น
ข้อ 18 ผูใ้ ดเป็ นผูเ้ ข้า ขายของในตลาดอยู่แ ล้ว ในวัน ใช้เ ทศบัญ ญัติ น้ ี แต่ ย งั ไม่ มี
ใบอนุญาตต้องขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 15 ภายในกําหนดเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ใช้เทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 19 ในการเข้าขายของในตลาด ผูร้ ับใบอนุญาตและผูช้ ่วยขายต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) วางสิ่ งของอยู่ในขอบเขตที่ ว างขายซึ่ งจัดไว้ ถ้าวางลํ้าออกมาให้ถือว่า
วางสิ่ งของกี ดขวางในตลาด และห้ามมิให้วางสิ่ งของสู งเกิ นกว่า 150
เซนติเมตร จากพื้นตลาด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข
(2) วางสิ นค้าให้ถูกต้องตามที่ที่จดั ไว้สาํ หรับประเภทนั้น
(3) แต่งกายให้สะอาดตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นชอบ
(4) ใช้เครื่ องปกปิ ดอาหารและภาชนะ หรื อเครื่ องสําหรับประกอบปรุ งอาหาร
ให้พน้ ฝุ่ น ละออง สัตว์นําโรค และรั กษาเครื่ องปกปิ ดนั้นให้สะอาด
ใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(5) ใช้น้ าํ สะอาดในการปรุ ง แช่ ล้างอาหารและภาชนะ
(6) ใช้ภาชนะเครื่ องใช้ในการบริ โภคที่สะอาด และรักษาให้สะอาดอยูเ่ สมอ
(7) ใช้วตั ถุที่สะอาด ห่อ หรื อใส่ ของให้แก่ผซู ้ ้ือ
(8) ไม่จา้ งหรื อใช้บุคคลที่ป่วยหรื อมีเหตุควรเชื่อว่าป่ วยเป็ นโรคติดต่อ ทําการ
ประกอบ ปรุ ง หรื อขายอาหาร
(9) ทําความสะอาดที่วางของขายทุกวันก่อนขายและเลิกขาย
(10)ให้ มี ภาชนะรองรั บมู ล ฝอยที่ ถู ก ลั ก ษณะตามความเห็ นชอบ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขวางประจําที่ขายของ
(11) ปฏิ บ ัติก ารอื่ น ๆ ให้ต ้อ งด้ว ยสุ ขลัก ษณะและเรี ย บร้ อ ยตามคํา แนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผูร้ ับใบอนุ ญาตเข้าขายของในตลาด ขาย ทํา ประกอบ ปรุ ง หรื อ
สะสมอาหาร และสิ่ ง ของอย่ า งอื่ น ใดในตลาด เมื่ อ มี เ หตุ ค วรเชื่ อ ว่ า ตนเป็ นโรคติ ด ต่ อ หรื อ
เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ได้ตรวจปรากฏว่าเป็ นพาหะและได้รับแจ้งความเป็ นหนังสื อว่าตนเป็ น
พาหะของโรคแล้ว
ข้อ 21 ให้เปิ ดตลาดตั้งแต่เวลา 04.00 น. และปิ ดตลาดเมื่อถึงเวลา 20.00 น. เว้นแต่
จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็ นพิเศษ
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ข้อ 22 ผูใ้ ดตั้งตลาดหรื อใช้สถานที่ใดเป็ นตลาด โดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต ตามข้อ 5
นอกจากจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แล้วยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พุทธศักราช 2535
ข้อ 23 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ี ขอ้ หนึ่ งข้อใด นอกจากมีความผิดตาม พ.ร.บ. เทศบาล
พ.ศ. 2496 แล้ว ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พุทธศักราช 2535
ข้อ 24 ถ้าปรากฏขึ้นว่า ผูร้ ับใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดคนใดเป็ นโรคติดต่อ หรื อ
เป็ นพาหะโรคติดต่อ ซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้เข้าขายของต่อไปจะเป็ นอันตราย
แก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ ให้เพิกถอนใบอนุญาตผูน้ ้ นั เสี ย
ข้อ 25 บรรดาใบอนุญาตตลาดเอกชนที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติน้ ี ให้คงใช้ต่อไป
จนสิ้ นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 26 ใบอนุ ญาตให้ขายของในตลาด ฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตกับ
ผูช้ ่วยซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต ไม่เกิน 2 คน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 27 ใบอนุ ญาตให้ต้ งั ตลาด ใบอนุญาตให้ขายของในตลาด ให้มีอายุหนึ่ งปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 28 เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นคําขอบอกเลิก
การดําเนินการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล 7
ข้อ 29 หากปรากฏว่าใบอนุญาตใด ๆ ตามเทศบัญญัติน้ ี สูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด
ในสาระสําคัญ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล 7 เพื่อขอรับ
ใบแทน ใบอนุ ญาต ภายในสิ บ ห้าวัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้ทราบถึ ง การสู ญหาย ถูก ทําลาย หรื อชํารุ ด
ในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานที่แนบ ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตาํ รวจ กรณี การสูญหายหรื อถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณี ชาํ รุ ดในสาระสําคัญ
ข้อ 30 การออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้ใช้แบบ ตล 3 หรื อแบบ ตล 6 แล้วแต่
กรณี โ ดยประทับ ตราสี แ ดง คํา ว่ า “ใบแทน” กํา กับ ไว้ และให้ มี
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้ว
ใบแทน
(2) บันทึกแจ้งหลังต้นขั้วใบอนุ ญาตเดิม ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทําลาย
หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญของใบอนุ ญาตเดิ ม แล้ว แต่ กรณี และเล่ มที่
เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
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ข้อ 31 ให้เ ทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด เก็ บ ค่ า เช่ า และค่ า ใช้ที่ ข ายของ ตารางเมตรละ
20 บาท ต่อเดือน เฉพาะตลาดที่จดั ตั้งโดยเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
ข้อ 32 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี ดังต่อไปนี้
(1) คําร้องขอรับอนุญาตใช้สถานที่เป็ นตลาดเอกชน ให้ใช้แบบ ตล 1
(2) แบบฟอร์มการตรวจสุ ขาภิบาลตลาด ให้ใช้แบบ ตล 2
(3) ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็ นตลาดเอกชน ให้ใช้แบบ ตล 3
(4) คําร้องขอใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ข้าขายของในตลาด ให้ใช้แบบ ตล 4
(5) รายงานการตรวจสถานที่ขออนุญาตเข้าขายอาหารในตลาด ให้ใช้แบบ ตล 5
(6) ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด ให้ใช้แบบ ตล 6
(7) คําร้องขออนุญาต ให้ใช้แบบ ตล 7
ข้อ 33 ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มี
อํานาจ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ เพื่อให้ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมตั ิ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากเป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับ สุ ขลักษณะของตลาด ซึ่ งดําเนิ นการโดยเอกชน และดําเนิ นการในส่ วนราชการอื่ น ให้ถูก
สุ ขลักษณะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปลูกสร้างซึ่งคลอบคลุมทั้งบริ เวณขายสิ นค้า อาคาร โครงสร้างบริ เวณ
ที่พกั ขยะมูลฝอย ตลอดจนการกําหนดเวลาเปิ ด ปิ ด และการอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อการรักษาความสะอาดและ
ป้ องกัน อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ รวมถึ ง การป้ องกัน มิ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ รํ า คาญ และการป้ องกัน โรคติ ด ต่ อ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และกรควบคุมการจําหน่ ายสิ นค้าในตลาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขในการขอ การออกใบอนุ ญ าต ใบแทนใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุใ บอนุ ญ าต และอัต รา
ค่าธรรมเนี ยม ซึ่ งการดําเนิ นการดังกล่าว อาศัยอํานาจตาม มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
มาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติ มโดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 จึงจําเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี

