
 

 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติต าบลฉวาง 

เร่ือง  ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง: วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่เทศบาลต าบลฉวางและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลฉวาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความเห็นของท่าน 
 
๑. เพศ   ชาย  หญิง 
 
๒. อายุ   ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑-๔๐ ปี   ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี   ๖๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. อาชีพ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง    เกษตรกร 
   อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................................................................................  
 
๔. ท่านเป็นผู้ใช้บริการตลาด ของเทศบาลต าบลฉวาง หรือไม่ 
   ใช้บริการ 
   ไม่ใช้บริการ 
๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ 

    เห็นด้วยกับเทศบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.......................................................................  

  โดยขอให้แก้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในข้อ........................ดังนี้ 
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    ไม่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ
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เทศบาลต าบลฉวาง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลฉวาง 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖5 
-------------------------------- 

 
 

หลักการ 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวางว่าด้วย ตลาด พ.ศ.2565 
 
 

เหตุผล 
 

                โดยที่การด าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
และก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 
สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

( ร่าง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง ว่าด้วยตลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลฉวาง โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลฉวาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖5”  

  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลฉวางแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพเป็น
ของสด 
  “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการ
ช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า 
  “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อม
ที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด  
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด  
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหน่าย 
สินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่น
ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลฉวาง 
“เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 
 

/“เจ้าพนักงาน... 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 4  ให้นกยกเทศมนตรีต าบลฉวาง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

--------------------------- 
  ข้อ 5  ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   (๑) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน
หมวด 2 ส่วนที่ 1 
   (๒) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด 2 ส่วนที่ 2 

  ข้อ 6  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ 7  ผู้ด าเนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 

หมวด 2 
สุขลักษณะของตลาด 

--------------------------- 
ส่วนที่ 1 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 
 

  ข้อ 8  ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยและที่จอด
ยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 9  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อย 
กว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่ง 

(2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
  (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้น 
  (4) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 

  /(5) ทางเดิน... 
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(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(6) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้า 

ไปในตลาด 
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
(9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ 

สะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 600 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

(10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ต้อง 
วางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย  
   (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก 
กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหาร
สดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 

(ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย 
ประเภทปรุงส าเร็จ 

(ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหาร 
สด ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 100 
แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 
  (11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ 
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
  (12) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ความใน (1) และ (5) มิให้ ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้ งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่  4            
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่
อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ 10  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ.2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่
ขนถ่ายสินค้าตามท่ีก าหนดได้ 

ข้อ 11  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด ต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ 12  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น 

ข้อ 13  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

         /ส่วนที่............ 



 

       -๔- 

 
ส่วนที่ 2 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 
 

  ข้อ 14  ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 15  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ต้องมีลักษณะเป็น

พ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีต
ส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความ
สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุง
ส าเร็จ  

(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง
ให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ าเสียก่อนระบายน้ าออก สู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ 16  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขาย
ของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

ข้อ 17  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 18  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาด
ประเภทที่ 1 ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
  ข้อ 19  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพ่ือ
สะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ข้อ 20  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 21  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร  
พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 
  (2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
  (4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจแจ้งให้มีการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
  (5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง 
  (6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่
พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 

ข้อ 22  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
  (3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ด าเนินการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข แจ้งให้ปฏิบัติ 
  (4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ
ลงสู่พ้ืนตลาด 
          /ข้อ 23 เพื่อประโยชน์... 
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ข้อ 23  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ 
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแล
มิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือช าแหละ

สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ เกิด

มลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
(5) ถ่ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูล 
(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

ส่วนที่ 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 
  ข้อ 24  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
  (4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
  (5) การล้างตลาด 
  (6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ข้อ 25  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนดโดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ 
และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
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  (3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนดโดยสูงจากพ้ืน
ตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
  (4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่า เสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความ
สะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
  (5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
  (6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ข้อ 26  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อหรือระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ 
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
  (2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ หรือ 
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบ
บุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น 

  ข้อ 27  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมีอุปกรณ์ 
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้ 
เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะเพ่ือการนั้น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
  (5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน ส้อม 
ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

--------------------------- 
  ข้อ 28  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืน
แห่งเทศบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้
ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

  ข้อ 29  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตนิี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลฉวางประกาศก าหนด 

ข้อ 30  เมื่อได้รับค าขอใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความ 
ถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายงานเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ยื่นค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 31  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ 
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ 32  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ 
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลฉวางเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ 33  ผู้ได้รับการอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ  
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 34  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

/การขอรับ... 
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  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 35  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 36  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎ 

กระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ 37  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 38  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบ
อนุญาอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด 4 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
--------------------------- 

  ข้อ 39  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
 

/ข้อ 40 บรรดา... 
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  ข้อ 40  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลฉวาง 

 
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 
--------------------------- 

  ข้อ 41  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ี
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่………เดือน............................พ.ศ. 2565 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                               (นายอัษฎา   ณ นคร) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 

            เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
       (………………………………….……………) 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  วันที่................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565 

 
รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
1. จ านวนแผงในตลาด ไม่เกิน 25 แผง 
2. จ านวนแผงในตลาด เกิน 25 แผง แต่ไม่เกิน 50 แผง 
3. จ านวนแผงในตลาด เกิน 50 แผง แต่ไม่เกิน 100 แผง 
4. จ านวนแผงในตลาด เกิน 100 แผง แต่ไม่เกิน 200 แผง 
5. จ านวนแผงในตลาด เกิน 200 แผงขึ้นไป 
 

 
ฉบับละ 1,000 
ฉบับละ 2,000 
ฉบับละ 3,000 
ฉบับละ 5,000 
ฉบับละ 8,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขที่รับ……… /………                                                                                              แบบ ตล. ๑  
เลขที่…………………….  

แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เขียนที่............................................... .  

                                   วันที่............เดือน.........................พ.ศ................ .  

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อายุ…………..ปี สัญชาติ.............................  

อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน........................................ต าบล/แขวง………................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์..................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................... ...................... 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการ จ าหน่าย................................. (เป็นประจ า 
/เป็นครั้งคราว /ตามวันนัด) ........ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) .........................................................................................   

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้ คือ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ใบอนุญาตเดิม 

 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  

 อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………  
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………….…. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                    (………………………………………………. ) 
 



 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 
(    ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ....................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

ลงชื่อ.........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                     (......................................................)  

ต าแหน่ง.......................................................................... 
วันที่.........../............/.................  

 
 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

 
ลงชื่อ........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(......................................................) 
ต าแหน่ง...........................................  
วันที่.........../............./......................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ตล.2 
 
 

 
ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

 
ค าขอเลขที่.................../...................  
 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ……………….…………………..……..….……อายุ..................ปี  

สัญชาติ………........…….…หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน..........................................................................................
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี..........………หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………………..  

ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………..……..…..…….......
โทรศัพท์………………………..………………โทรสาร................................................  

ข้อ ๑ ประกอบกิจการตลาด ประเภทที่……….โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................... 

ตั้งอยู่เลขที่...........................หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………………….............. 

ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………..……..…..…….......
โทรศัพท์………………………..………………. 

มีพ้ืนที่ประกอบกิจการตลาด.............................ตารางเมตร 

ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียม.........................บาท (.................................................................... ...................) 

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...................เลขที่...............ลงวันที.่................เดือน......................................พ.ศ........................... 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวางว่าด้วยตลาด 

(๒)............................................................................................................................ .....................  

(3)............................................................................................. ....................................................  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ จนถึงวันที่…………….…..….เดือน……………….…….พ.ศ…………………  

ออกให้ ณ วันที่........................เดือน..........................พ.ศ....................  
 
 

(ลายมือชื่อ)…………………………………………….. 
              (……………..……………………………….) 

                                                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 



 

 
เลขที่รับ……… /………                                                                                              แบบ ตล. ๓  
เลขที่…………………….  

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
เขียนที่............................................... .  

                                   วันที่............เดือน.........................พ.ศ................ .  

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อายุ…………..ปี สัญชาติ.............................  

อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน........................................ต าบล/แขวง………................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์..................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................... ...................... 

ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่...............ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้ คือ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 ใบอนุญาตเดิม 

 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………….…. ผู้ยื่นค าขอ 
                        (……………………………………………….) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต  
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ..............................  
..................................................................................  
    ลงชื่อ.....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (........................................)  
ต าแหน่ง.....................................  
วันที่.........../............/.................  

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
     ลงชื่อ.....................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
          (.......................................)  
ต าแหน่ง...........................................  
วันที่.........../............./......................  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


