
 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 
เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  และนายอําเภอบ่อไร่  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เรื่อง  ตลาด  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  หรือผู้ได้รับ

มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท  

สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดให้ไว้
สําหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวตามวันที่กําหนด 

ข้อ ๔ ผู้เข้าขายของในตลาดต้องมีใบอนุญาต 
ในการร้องขอรับใบอนุญาตนั้นให้ยื่นเรื่องราวตามแบบที่กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เม่ือเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเห็นสมควร  ก็ให้ออกใบอนุญาตได้ 
ข้อ ๕ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยขายซ่ึงระบุนามไว้ใน

ใบอนุญาตไม่เกิน  ๒  คน  และต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ใดเป็นผู้เข้าขายของในตลาดอยู่ก่อนแล้ว  ในวันใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลนนทรีย์นี้  แต่ยังไม่มีใบอนุญาต  ต้องขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๔  ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์นี้ 

ข้อ ๗ ในการเข้าขายของในตลาดผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) วางส่ิงของอยู่ในขอบเขตที่วางของขายซ่ึงจัดไว้  ถ้าวางลํ้าออกมาให้ถือว่าวางส่ิงกีดขวาง 

ในตลาด  และห้ามมิให้วางส่ิงของสูงเกินกว่า  ๑๕๐  ซม.  จากพื้นตลาด  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าพนักงานสาธารณสุข  สําหรับสินค้าประเภทอาหาร  รวมทั้งเครื่องใช้ที่เก่ียวกับอาหารต้องวางสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า  ๖๐  ซม.  และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

(๒) วางสินค้าให้ถูกต้องตามที่ที่จัดไว้สําหรับประเภทนั้น ๆ   
(๓) แต่งกายให้สะอาดตามที่เจ้าพนักงานสาธารณาสุขเห็นชอบ 
(๔) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  และภาชนะหรือเครื่องสําหรับประกอบ  ปรุงอาหาร  ให้พ้นฝุ่นละออง  

สัตว์นําโรค  และรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(๕) ใช้น้ําสะอาดในการปรุง  แช่  ล้างอาหารและภาชนะ 
(๖) ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคที่สะอาดและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๗) ใช้วัตถุที่สะอาดห่อ  หรือใส่ของให้แก่ผู้ซ้ือ 
(๘) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อทําการประกอบ  ปรุง  

หรือขายอาหาร 
(๙) ทําความสะอาดที่วางของขายทุกวันก่อนขายและเลิกขาย 

(๑๐) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ  ให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อยตามคําแนะจําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดวางส่ิงของกีดขวางในตลาด  ทางเข้าสู่ตลาด  ทางเดินรอบตลาด  และมิให้
ผู้ใดก่อเหตุรําคาญในตลาด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําสัตว์ทุกชนิดไปในตลาด  แต่ไม่ห้ามถึงสัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์  เพื่อขายเป็นอาหาร 
(๒) สะสม  หมักหมม  เท  หรือทิ้งส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาดทําให้สถานที่สกปรก  รกรุงรังหรือเป็น

ที่เพาะพันธุ์สัตว์นําโรค  หรือเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็น 
(๓) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซ่ึงเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนหรือน่าจะเกิดอันตราย 
(๔) ทําให้น้ําสะอาดที่เก็บไว้สําหรับใช้ร่วมกันในตลาดสกปรก 
(๕) ถ่าย  เท  ทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อ่ืนใดนอกจากที่ซ่ึงจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๖) กระทําการอ่ืนใดที่จะก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน  ตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดหรือผู้ช่วยคนใดขาย  ประกอบ  ปรุง  
หรือสะสมอาหารและส่ิงของอย่างอ่ืนในตลาด  เม่ือมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเม่ือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขได้ตรวจพบว่าตนเป็นพาหะและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคแล้ว 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ตลาดเป็นที่หลับนอน  นอกจากผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าตลาด 
ข้อ ๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เก็บค่าเช่าและค่าที่ใช้ขายของ  ตามอัตราที่

องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์กําหนดในประกาศ 
ข้อ ๑๒ ให้เริ่มขายของในตลาดตั้งแต่เวลา  ๐๕.๐๐  น.  และให้เลิกขายเม่ือเวลา  ๒๔.๐๐  น.  

เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๑๓ ผู้ใดจัดตั้งตลาด  จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการขอใบอนุญาตตั้งตลาด  

ให้ยื่นเรื่องราวตามแบบที่กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรก็ให้ออก
ใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๑๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาทต่อปี 
ข้อ ๑๕ สถานที่  เนื้อที่  แผนผังและหลักเกณฑ์เก่ียวกับส่ิงปลูกสร้างและสุขลักษณะหลักเกณฑ์

เก่ียวกับการจัดสถานที่  การวางส่ิงของ  การอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการตลาด  เวลาเปิดปิด  
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในตลาด  ให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและอนามัย  การจัดให้มีที่รวบรวม  หรือกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอย  การระบายน้ําทิ้ง  การระบายอากาศ  การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญ  
และการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาดหรือผู้ช่วยกระทําความผิดโดยฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์นี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่ง 
ไม่เกินสิบห้าวัน  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตมาสองครั้งแล้ว  ถ้ากระทําความผิดอีก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  จะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ถ้าปรากฏขึ้นว่าผู้รับใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดหรือผู้ป่วยคนใดเป็นโรคติดต่อ 
หรือพาหะโรคติดต่อ  ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตเข้าขายของต่อไปจะเป็นอันตราย 
แก่สุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาตผู้นั้นเสีย 

ข้อ ๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เพื่อปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ข้อบังคับนั้น  เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลนนทรีย์  ให้ใช้บังคับได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทิวา  วรรณศร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย ์


