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ประกอบรางเทศบัญญัติตําบลท่ีวัง 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 

 
หลักการ 

ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง ตลาด 

เหตุผล 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบล ท่ีวัง  เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕ 51  ใชบังคับมานานและ  
ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผล
บังคับใชในเขตเทศบาลดวย ดังนั้นจึงจําเปนจะตอง แกไขปรับปรุงเทศบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตลาด การขายของในตลาดภายในเขตเทศบาลตําบล ท่ีวัง
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําได
โดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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( ราง ) 

เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลที่วัง 
เร่ือง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง ตลาดพ.ศ.2551  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เทศบาล
ตําบลท่ีวัง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ตําบลท่ีวัง และผูวาราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช 
จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง  ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ท่ี
สํานักงานเทศบาลตําบลท่ีวังแลวเจ็ดวัน 

ขอ 3 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551  
บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน  

เทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความวา  อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพ

เปนของสด  
“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีมี

การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา  
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ ” หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พรอมท่ีจะรับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร ” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพ่ือใหอาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร  
ผูสัมผัสอาหาร สถานท่ีทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะนํา
โรค 

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง
จําหนายสินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพัก น้ําเสีย ท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาด ใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูล



๓ 
 

หรือมูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบ
ตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลท่ีวัง 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ขอ 6 ตลาดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน

หมวดท่ี 2  สวนท่ี 1 
(2) ตลาดประเภทท่ี 2 ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน

หมวดท่ี 2  สวนท่ี 2 

ขอ 7  ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา 100 เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ ของเสีย 
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมี
วิธีการปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

ขอ 8  ผูดําเนินกิจการตลาด  ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ท่ีกําหนดตามเทศบัญญัตินี้  รวมท้ังกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ.2535  

 หมวด 2 
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการตลาด 

สวนท่ี 1 
ตลาดประเภทท่ี 1 

ขอ 9  ตลาดประเภทท่ี 1 ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูก
สรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
และท่ีจอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ 10  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

(1) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไม
นอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง  

(2) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง  
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(3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

(4) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไม
ลื่น 

(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
(6) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข มิ

ใหเขาไปในตลาด  
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 200ลักซ 
(9) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ

สะอาดงาย มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร และมี
ทางเขาออกสะดวก โดยมีท่ีนั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง  

(10) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ ท้ังนี้ 
ตองวางทอในลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย 

(ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา  
3 กอก กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต 30 แผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด 1 จุดตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30แผง 

(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

(ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีมีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้งแต 50 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหาร
สดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือเปน 100 แผง 

(11) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ําตามก ฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ท้ังนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ความใน ( 1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4(พ.ศ. 

2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไม
อาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได 

ขอ 11  ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัด
ใหมีท่ีขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ 12  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในอาคาร
ตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  
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ขอ 13  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมาย วาดวย  
การควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวกมีการปกปดและ
ปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวา
เหมาะสมกับตลาดนั้น  

ขอ 14  ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 

สวนท่ี 2 
ตลาดประเภทท่ี 2 

ขอ 15  ตลาดประเภทท่ี 2 ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลาง
มือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ 16  สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้  
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
(2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ

เปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปูดวย
คอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

(3) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย  
มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(4) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ  

(5) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือ
แหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณี จําเปนเจาพนักงาน
ทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน  หรือบอพักน้ําเสีย กอน
ระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(6) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง  

ขอ 17  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ  
ดานสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ี  
ท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของ
หนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร 

ขอ 18  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูล
ฝอยในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ขอ 19  เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกัน เปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาด
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ประเภทท่ี ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทท่ี ๒ ใหเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด 

 หมวด 3 
การดําเนินกิจการตลาด 

 
ขอ 20  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน เพ่ือ

สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ 21  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ขอ 22  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับ การบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร 
พ้ืน ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอ
ดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

(4) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 
และแผงจําหนาย อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจ
แจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

(5) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

(6) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือ ของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  

ขอ 23  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 2 ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  

(1) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแล ความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

(3) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการ  
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ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ เจาพนักงานสาธารณสุข  
แจงใหปฏิบัติ 

(4) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพ้ืนตลาด  

ขอ 24  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 ตองไมกระทําการและตอง
ควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ 

(1) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
(2) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย 
(3) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ัง ฆาหรือ

ชําแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เปนเหตุรําคาญ 

เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 
(5) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือ

สิ่งปฏิกูล 
(6) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(7) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน  
(8) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 
(9) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวด 4 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 
ขอ 25  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต

ใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด  
(2) การจัดหมวดหมูสินคา 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
(5) การลางตลาด 
(6) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

ขอ 26  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 
ดังตอไปนี้ 
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(1) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนาย
สินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผล กระทบตอระบบการระบาย
อากาศ และแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

(2) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  
(3) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด โดยสูงจาก

พ้ืนตลาดไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
(4) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษา
ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  

(5) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง 
(6) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ขอ 27  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา

โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข  

(2) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงาน ทองถ่ิน
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือ
จามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร ไม
สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 28  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร  

(2) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน 5 องศา
เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(3) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมีอุปกรณ
ปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ  

(4) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซ่ึงมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไว
ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(5) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอน
และสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง  
 

  



๙ 
 

                                      หมวด 5 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ  

ขอ 29เม่ือมีกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวงทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐ ใหถือเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ
เกิดความเสียหายรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซ่ึงจําเปนตองมีการ
แกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535  

(1) ผลตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณ
หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรียท่ีเปนตัวบงชี้  
ในปริมาณท่ีเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 

(2) มีปริมาณสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกวา
เกณฑท่ีกําหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(3) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส 
คางทูมหัด วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรค
อ่ืนท่ีตองแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขาย
ของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอหรือพบผูปวยเปนโรคติดตอ ซ่ึงยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับ
เชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรค ซ่ึงทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาท่ีจําหนายในตลาดนั้น 

(4) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

ขอ 30หามมิใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในท่ีหรือทางสาธารณะ 
เวนแตจะเปนการดําเนินการของราชการทองถ่ินเองท่ีไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เม่ือผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินถูกตองครบถวน
แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาดเพ่ือพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเก่ียวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ท้ังนี้กอน
จะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต ตองใหผูขออนุญาตหรือผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสท่ีจะ
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่ง
ดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 

หมวด 6 
ใบอนุญาต 

 
         ขอ 31  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
 การเปลี่ยนแปลงการขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณใชเปนตลาดภายหลังจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก  
เจาพนักงานทองถ่ินดวย 



๑๐ 
 

 ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีได
จัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต  
ตามบทบัญญัติแหงเทศบัญญัติ นี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ขอ 32  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 
(2) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  
(3) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีสงไปกําจัดท่ีอ่ืน) 
(4) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
(5) หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
(6) ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(7) หลักฐานอ่ืนท่ีจําเปน 

ขอ 33 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบ ความถูกตองของคําขอ และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
โดยใหเจาหนาท่ี และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให  
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลว
เสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม
สําเนาแจงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๓4 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร)นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอ  
เจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

ขอ ๓5บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น  

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่น คําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ 36ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



๑๑ 
 

ขอ 37ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถู กทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดตาม
แบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ 38ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองไว
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ี กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ 39เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป และมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.2535  
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ การประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม กับการดํารงชีพ
ของประชาชน 

ขอ 40คําสั่งพักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแต
กรณี 

ขอ 41 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

   หมวด 7 
     คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 
ขอ 42 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม



๑๒ 
 

ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ 43 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
 

หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 

 
ขอ 44 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
      (ลงชื่อ) 
      (นายประทีป  ศรีแกว) 
      นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 
 
 

  เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ)วาท่ีรอยตรี.............................................. 
        (กิตติภพ  รอดดอน)  
ตําแหนง      นายอําเภอทุงสง ปฏิบัติราชการแทน 
       ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตอใบอนุญาต 
 

ลําดับที ่ จํานวนแผง อัตราคาธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการตอใบอนุญาต 

(บาท/ป) 

หมายเหต ุ

1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใน
อาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจํานวน
แผงคาในตลาดไมเกินหนึ่ง
รอยแผง 

5,000 บาท  

2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใน
อาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจํานวน
แผงคาในตลาดเกินกวา
หนึ่งรอยแผง 

10,000 บาท  
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