
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด 

พ.ศ. 2565 
 

 
 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2565 หน้า | 1 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
เรื่อง  การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2565 

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

หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาด  
 
 

เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ตลอดจนการควบคุมตลาดทุกแห่งให้มีสภาพที่ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัยการจัดให้มีที่รวบรวมหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การระบาย
อากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการขายของในตลาดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ          
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 จึงตราเทศบัญญัตินี้    
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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2565 หน้า | 2 
 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 

เรื่อง  การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2565 
................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาด 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล          
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54     
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวนและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การควบคุม
กิจการตลาด พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนแล้ว 7 วัน 

 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ ่งปกติจัดไว้ให้ผู ้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด
  “สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายในตลาด
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ สัตว์น้ำ หรือ
อ่ืน ๆ ที่ชำแหละแล้วหรือที่มีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม้ และของอ่ืน ๆ ที่เป็นอาหารดิบ  
  “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์
ที่มีการชำแหละ ณ แผงจำหน่ายสินค้า  
  “อาหารปรุงสำเร็จรูป” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบ หรือปรุงสำเร็จ     
พร้อมที่จะรับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด ยำ ย่าง เป็นต้น รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   
  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้ง หรือหมัก ดอง รวมทั้ง     
สารปรุงแต่งอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่อ่ิม กะปิ น้ำปลา ซอส เป็นต้น  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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  “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร      
แผงจำหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย     
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื ้อ ทั ้งนี ้ สารเคมีที ่ใช้ต้องไม่มี
ผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น 
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็น             
พาหะนำโรค   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี     
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และมีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
 

หมวด 1 
ลักษณะตลาด 

........................................ 
 
 ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็น
ประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ส่วนที่ 1 
  (2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็น
ประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และและมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ส่วนที่ 2 

 ข้อ 7  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย 
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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หมวด 2 

สุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาด 
........................................ 

ส่วนที่ 1 
ตลาดประเภทที่ 1 

 
 ข้อ 8  ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร      
สิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ   
มูลฝอยและที่จอดยานพาหนะตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

 ข้อ 9  อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อย 1 ทาง 
  (2)  ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
  (3)  หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคามีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
  (4)  พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขัง   
และไม่ลื่น 
  (5)  ทางเดินภายในอาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
  (6)  เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ 
เช่น สุนัขมิให้เข้าไปในตลาด  
  (7)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
  (8)  ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์   
  (9)  แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง 
และทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และ                
มีทางเข้าออกสะดวกโดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  
  (10)  น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้างสินค้าหรือ
ล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบาย
น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
 (ก)  มีที่ล้างอาหารสด อย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำ       
ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุด 
ต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 
 (ข)  มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละและแผง
จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 
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 (ค)  มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จำหน่ายอาหารสด ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผง
จำหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 
  (11)  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งและทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
  (12)  การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั ้งขึ ้นก่อนวันที ่กฎกระทรวง      
ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับและ           
มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กำหนดได้ 

 ข้อ 10  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
สำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า และการรักษาความสะอาด  
   ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4     
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่อง
พ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้ 

 ข้อ 11  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง  

 ข้อ 12  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ ้ยเขี ่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  

 ข้อ 13  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  
 
 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทที่ 2 

........................................ 
 
 ข้อ 14  ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู ้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ     
อ่างล้างมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

 ข้อ 15  สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
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  (2)  บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ 
โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้ำขัง เช่น พื้นคอนกรีต 
พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
  (3)  แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
  (4)  น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่าย
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ  
  (5)  ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ    
มีความลาดเอียง ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็น           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพัก
น้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ 
  (6)  กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ    
สิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

 ข้อ 16  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั ้งอยู ่ในที ่ที ่
เหมาะสม นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

 ข้อ 17  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ  
มูลฝอยในแต่ละวันและมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 ข้อ 18  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด      
ประเภทที่ 1 ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด 
 

ส่วนที่ 3 
การดำเนินกิจการตลาด 
........................................ 

 
 ข้อ 19  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน 
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
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 ข้อ 20  ผู ้รับใบอนุญาตให้จัดตั ้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี ่ยวกับการ
บำรุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  
  (2)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน 
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (3)  ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี 
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
  (4)  จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่าย
อาหารสดและแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุ ขาภิบาล   
อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของ        
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละ 1 ครั้งก็ได้ 
  (5)  จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงที ่เป็นพาหะนำโรคภายในบริ เวณตลาด       
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  (6)  ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ มิให้ปล่อยน้ำหรือของ
เหลวไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาดและจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด  

 ข้อ 21  ผู ้รับใบอนุญาตให้จัดตั ้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี ่ยวกับการ
บำรุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาด ให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้      
  (1)  จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน 
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  
  (2)  ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี 
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
  (3)  จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่าย
อาหารสดและแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ชำแหละ ในกรณีที ่มีการระบาดของโรคติดต่อให้
ดำเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
  (4)  จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชำแหละลงสู่พ้ืนตลาด  
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 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทำการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
  (2)  นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจำหน่าย 
  (3)  ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้ง
ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ปีก ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
  (4)  สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทำให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง 
เป็นเหตุรำคาญเกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค  
  (5)  ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื ่นใด นอกจากที่ซึ ่งจัดไว้สำหรั บ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
  (6)  ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
  (7)  ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน  
  (8)  ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
  (9)  กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น  
 
 

ส่วนที่ 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

........................................ 
 
 ข้อ 23  ผู ้ขายของและผู ้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู ้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้  
  (1)  การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (2)  การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (3)  การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน 
  (4)  การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
  (5)  การล้างตลาด 
  (6)  การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (7)  การตรวจสุขภาพตามที ่เจ ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดโดยคำแนะนำของ         
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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 ข้อ 24  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจำหน่าย
สินค้า ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนดโดยห้ามวางสินค้าล้ำ
แผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
  (2)  ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
  (3)  ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื ่องดื ่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่
กำหนด โดยสูงจากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
  (4)  ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้อง
มีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค  
  (5)  ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
  (6)  ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 ข้อ 25   ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  
  (1)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ    
ไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารั งเกียจ ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  (2)  ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อยหรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (3)  ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 
เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบ
หรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา เป็นต้น 

 ข้อ 26  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย  
ประกอบ ทำ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร  
  (2)  อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ     
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
  (3)  การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภาชนะที่สะอาดและ
ต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การ
ได้ดีอยู่เสมอ  
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 (4)  ในกรณีที่เป็นแผงจำหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหาร ต้อง
จัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
  (5)  เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน 
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ แก้วน้ำ เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจั ดเก็บที่
ถูกต้อง 
 
 

หมวด 3 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ 
........................................ 

 
 ข้อ 27  เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ ให้ถือเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย    
ว ่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู ่ท ี ่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน                
ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (1)  ผลตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิว
ภาชนะอุปกรณ์หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาด พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่
เป็นตัวบ่งชี้ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด  
  (2)  มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ 
เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (3)  ถังเกรอะหรือถังบำบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็น
แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค  
  (4)  ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย 
บิด ไข้สุกใส คางทูม หัด วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อ       
มาจากสัตว์ และโรคอื่นที่ต้องแจ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อโดยพบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อหรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อ ซึ่งยืนยัน
ว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้นหรือตรวจพบเชื้อโรค ซึ่งทำให้เกิดการระบาดของโรคใน
สินค้าที่จำหน่ายในตลาดนั้น 

 ข้อ 28  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู ้ใดดำเนินกิจการตลาดในที่หรือทาง
สาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื ่อผู ้ขออนุญาตได้ยื ่นคำขอรับ           
. 
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ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนกำหนดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของ
ตลาดเพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ก่อนจะมีคำสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาต ต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคำสั่งดังกล่าว    
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 
 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

........................................ 
 
 ข้อ 29  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 ด้วยและให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผูจ้ัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

 ข้อ 30  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมกับแสดงหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  
  (1)  บัตรประจำตัวประชาชน  
  (2)  สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)  
  (3)  หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล กรณีที่ส่งไป
กำจัดที่อ่ืน 
  (4)  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม กรณีที ่
กฎหมายกำหนด 
  (5)  หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีที่กฎหมายกำหนด 
  (6)  ใบมอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ 
  (7)  หลักฐานอ่ืนที่จำเป็น 
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 ข้อ 31  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  
  กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐาน ยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
15 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 ข้อ 32  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที ่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

 ข้อ 33  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลปาก้ำหลังสวนเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

 ข้อ 34  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น     
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 35  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด  
  การขอร ับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ แห่งท้องที ่ที ่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่น
ประกอบด้วย 
  (2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
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 ข้อ 36  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี ่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญ ญัตินี้                
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 

 ข้อ 37  เจ้าพนักงานท้องถิ ่นมีอำนาจออกคำสั ่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื ่อปรากฏว่าผู ้รับ
ใบอนุญาต      
  (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก    
  (2)  ต้องคำพิพากษาถึงที ่ส ุดว ่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง นั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชน 

 ข้อ 38  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดย             
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของ 
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิด คำสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 39  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

หมวด 7 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
........................................ 

 
 ข้อ 40  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้             
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่        
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ งต่อไป 
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  ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน  

 ข้อ 41  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน 

 
หมวด  8 

บทกำหนดโทษ 
........................................ 

 
 ข้อ 42  ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 
บทเฉพาะกาล 

........................................ 
 
 ข้อ 43  ผู้จัดตั้งตลาดก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และยังคงประสงค์ที่จะประกอบ
กิจการต่อไป ให้ยื ่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 90 วันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้          
มีผลใช้บังคับ 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
         (นายวิชัย อนันตเมฆ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน 
 
  เห็นชอบ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเภทใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

1. ตลาดประเภทที่ ๑  

 (ก) มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๔๐ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 500 

 (ข) มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 1,000 

 (ค) มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๓๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 1,500 

 (ง) มีพ้ืนที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 

2. ตลาดประเภทที่ ๒  

 (ก) มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๔๐ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 250 

 (ข) มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 500 

 (ค) มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๓๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 1,000 

 (ง) มีพ้ืนที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 

3. มีพื้นที่น้อยกว่าอัตราอย่างต่ำที่กำหนดไว้  

 (ก) ตลาดประเภทที่ 1 200 

 (ข) ตลาดประเภทที่ ๒ 150 

4. ใบแทนใบอนุญาต                                                    ฉบับละ 10 

 
 
 


