
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสน่ันรักษ 
เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2551 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ วาดวย  เร่ือง ตลาด 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535    เทศบาล
เมืองสนั่นรักษ โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษและไดรับความเหน็ชอบจากผูวาราชการ
จังหวดัปทุมธานี  จึงตราเทศบัญญัติไว  ดังตอไปนี้  
 
  ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2551” 
 
  ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  แลว  7  วัน 
  ขอ 3  ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  2548 
  ขอ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
    “ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพื่อจําหนาย
สินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของ
เสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมกต็าม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดั
ไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนคร้ังคราวหรือตาม
วันท่ีกําหนด 
    “สินคา” หมายความวา ส่ิงของท่ีซ้ือขายกัน 
   “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจุนชีวิต ไดแก 
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   (1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกนิ ดืม่ อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณ ี
    (2) วตัถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตงกล่ินรส 
    “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ 
ท่ีมีสภาพเปนของสด 
    “อาหารสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทสัตวท่ีมีการชําแหละ ณ 
แผงจําหนายอาหารซ่ึงจําเปนตองใชน้ําชําระลางอยูเสมอ เชน ปลา กุง ไก สัตวอ่ืนๆ เปนตน 
    “อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดท่ีแปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือ
ในรูปอ่ืนๆ รวมท้ังท่ีใชสารปรุงแตงอาหาร 
    “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จ
พรอมท่ีจะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเคร่ืองดืม่ชนิดตางๆ ท่ีมิไดบรรจุในภาชนะท่ีปดสนทิ 
    “แผงจําหนายอาหาร” หมายความวา แผงหรือสถานท่ีท่ีมีการปรุง ประกอบอาหาร
จนสําเร็จท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือบริโภคได โดยจะมีการลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณดวย 
    “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร 
แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายนํ้า หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบตัวอาคารตลาด
ใหสะอาดปราศจากส่ิงปฏิกลู มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอ่ืนๆ รวมท้ังใหมีการฆาเช้ือโรค 
และกําจดัสัตวพาหะนําโรค ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้าํเสียของตลาด 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
   “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว    รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว  
หรือท่ีอ่ืน 
   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 
   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนกังานซ่ึงไดรับการแตงต้ัง ให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหปฏิบัติหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้ 
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  ขอ 6 หามมิใหผูใดจดัต้ังตลาด เวน แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
         การเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด ภายหลังจากท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจดัต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแลว     จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินดวย 
           ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกร
ของรัฐท่ีไดจัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแหงเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย และให
เจาพนกังานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเปนหนังสือ  ใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคน้ีปฏิบัติเปนการเฉพาะ
รายก็ได 

 
                  หมวด 2 

ลักษณะของตลาด 
 

   ขอ 7 ตลาด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไวในสวนท่ี  1 
(2) ตลาดประเภทท่ี 2   ไดแก   ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะ

ตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี  2 
 
   ขอ 8 ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา 100 เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิด มลพิษ ของเสีย  
โรงเล้ียงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต จะมีวิธีการ
ปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเหน็ชอบแลว 
 
 

สวนท่ี 1 
ตลาดประเภทท่ี 1 

 
   ขอ 9 ตลาดประเภทท่ี 1 ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานท่ี
และส่ิงปลูกสราง คือ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ อางลาง
มือ ท่ีรวบรวมมูลฝอย และท่ีจอดรถตามท่ีกาํหนดในสวนนี้ 
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  ขอ 10 อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และ
สุขลักษณะดังตอไปนี ้

(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ
ตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตรอยางนอยหนึ่งทาง 

(2) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง แข็งแรง 
(3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคา

ตองมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ันๆ 
(4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง 
(5) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย 
(6) ประตูมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร และสามารถปองกันสัตวตางๆเขา

ไปพลุกพลานในตลาด 
(7) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซ้ือมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
(8) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกล่ินเหม็นอับ 
(9) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 100 ลักซ เวนแตท่ีแผง

ขายสินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ ท้ังนี้ ตองไมใชแสง
หรือวัสดุอ่ืนท่ีทําใหสีของสินคาเปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติ 

(10)  แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวสัดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทําความสะอาดงาย มีพืน้ท่ีแผงไมนอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมี
ทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร มีท่ีนั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยาง
เหมาะสม แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก มีหมายเลขแผง ช่ือ – ท่ีอยู ผูขายของ ติดต้ัง
ประจําแผงและมองเห็นชัดเจน  

(11) จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือโดยระบบ
ทอ สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้าํไมนอยกวา 1 กอกน้ําตอ 2 แผง    และมีการวางทอ ในลักษณะท่ี
ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีท่ีเก็บสํารองน้ํา
ใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช 

(12) มีทางระบายน้าํทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปน
แบบเปด สวนทางระบายน้าํรอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยแูละมีตะแกรงปดท่ีสามารถเปดทําความสะอาด
ไดงาย     มีความลาดเอียงระบายนํ้าไดสะดวก มีบอดกัมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยนํ้า
ท้ิงตองไดมาตรฐานนํ้าท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถ่ินโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถ่ินนัน้ 

(13) มีชนิดและจํานวนเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสม   ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร สามารถใชการได ติดต้ังไวในบริเวณท่ีมองเห็นไดงาย  
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ความในวรรคแรก มิใหใช บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนกอนวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช
บังคับ แตใหปรับปรุงตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 
   ขอ 11 ท่ีขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่
เพียงพอสําหรับการขนถายสินคาในแตละวนั และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

 
   ขอ     12     สวมและท่ีถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี ้

(1) ตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 
(2) มีระบบการขับเคล่ือนอุจจาระและปสสาวะลงสูท่ีเก็บกัก ซ่ึงจะตอง

ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกข้ันตอน 
(3) หองสวมตองสรางดวยวัสดทุนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเน้ือท่ี

ภายในไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตรตอหนึง่ท่ีนั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูเปน
ชนิดเปดออกและมีผนังกัน้เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง 

(4) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนตํ่าสุดของคาน หรือเพดาน หรือส่ิงอ่ืนท่ีติดกับ
คาน หรือเพดาน ตองไมนอยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นท่ีหอง
หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

(5) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 และมีจุดระบายน้ําท้ิง
อยูในตําแหนงต่ําสุดของพ้ืนหอง 

(6) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพืน้ไมนอยกวา 0.20 เมตร 
(7) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกักซ่ึงตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย

กวา 10 เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:10  
(8) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง

เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกล่ินเหม็นของกาซไมรบกวนผูอ่ืน 
(9) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 100 ลักซ 
(10) จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวม 

ทุกหอง รวมท้ังจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน 
(11) บริเวณหองสวม มีท่ีรองรับมูลฝอย ทําดวยวัสดุแข็งแรง ไมร่ัวซึมและมีฝา

ปด 
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  ขอ 13 จํานวนสวมและท่ีถายปสสาวะ ตองจัดใหมี ดังนี ้

(1) สวมตองมีไมนอยกวา 6 ท่ี ตอจํานวนแผงไมเกิน 40 แผง โดยแยกเปน
สวมชาย 2 ท่ี สวมหญิง 4 ท่ี และใหเพิ่มท้ังสวมชายและสวมหญิงอีก 1 ท่ี และ 2 ท่ี ตามลําดับตอจํานวนแผง
ท่ีเพิ่มข้ึนทุก 25 แผง 

(2) ท่ีปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ
เดียวกัน 

(3) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา 1 ท่ีตอสวม 2 ท่ี และที่ถายปสสาวะ 2 
ท่ี  

 
   ขอ 14 ท่ีรวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนส่ิงปลูกสรางถาวรหรือเปนท่ีพักมูลฝอย ท่ีเจา
พนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดน้ันๆ มีขนาดเพยีงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวนั 
มีการปกปด สามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเข่ียได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเขาออกได
สะดวก 

 
   ขอ 15 ท่ีจอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด และมี
การอํานวยความสะดวกดานระบบการจราจร 

 
 
                                                 

สวนท่ี 2 
ตลาดประเภทท่ี 2 

 
   ขอ 16 ตลาดประเภทท่ี 2 ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณท่ีจัดไวสําหรับ
ผูขายของ สวมและท่ีถายปสสาวะ  อางลางมือ และท่ีรวบรวมมูลฝอยตามท่ีกําหนดในสวนนี ้

 
   ขอ  17  บริเวณท่ีจดัไวสําหรับผูขายของ  ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี ้

(1) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง 
(2) จัดใหมีร้ัวท่ีสามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได 
(3) แผงขายสินคา ตองทําดวยวสัดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ

สะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนท่ีเก็บหรือสะสมสินคาและของ
อ่ืนๆ และมีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร 
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(4) ทางเดินสําหรับผู ซ้ือมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
(5) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 
(6) มีทางระบายน้าํรอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาด

เอียง ระบายนํ้าไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี ้
(ก) ในทองท่ีท่ีใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองจัดให

มีระบบบําบัดน้ําเสีย และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานนํ้าท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(ข) ในทองท่ีท่ียังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหมี

บอพักน้ําเสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ท้ังนี้ตองไมระบายนํ้าสูแหลงน้ําสาธารณะ และไม
กอใหเกิดเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง 
 
    ขอ  18    สวมและท่ีถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามท่ีกําหนด
ในขอ 11(2)-(10) และมีจํานวนตามท่ีกําหนดในขอ 13 และต้ังอยูในท่ีเหมาะสม นอกบริเวณแผงขายสินคา 
   ขอ 19  ท่ีรวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนท่ีพักมูลฝอยท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพยีงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวนั มีการปกปดสามารถปองกัน
สัตวเขาไปคุยเข่ียได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา และอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเขาออกไดสะดวก    
 

หมวด 3 
การดําเนินกิจการตลาด 

 
   ขอ 20 การจดัวางสินคาในตลาด ตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภท ใหเปน
หมวดหมูไมปะปนกนั แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภท
สินคาท่ีไมใชอาหาร  เพื่อสะดวกในการดแูลความสะอาดและปองกนัการปนเปอนในอาหาร 
    ในกรณีท่ีเปนอาหารสดซ่ึงอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเถอะ ตองมีการกั้นไมให
น้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลว
นั้น ลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด 
   ขอ 21 หามวางส่ิงของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาตลาด ทางเดินและ
ถนนรอบตลาด 
   ขอ   22   การเปดและปดตลาด ตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

    ขอ  23    ตลาดประเภทท่ี 1 ตองจัดใหมีตูแสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
   ขอ  28   หองสวม ท่ีถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีจัดไว ตองเปดใหมี
การใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 
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      หมวด 4 
           การบํารุงรักษาตลาด 

 
   ขอ 25 ผูไดรับใบอนุญาตจดัต้ังตลาดประเภทท่ี 1 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบรอยภายในตลาด  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้

(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
ตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พืน้ ฝาเพดาน แพงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายนํ้า   
อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ กอกน้าํ ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืน 

(2) จัดใหมีการเกบ็กวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรง ดักมูลฝอย บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิงทางระบายนํ้า มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุก
วัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวม หรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาดใชการได
ดี และเปดใหใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด  

(4) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลอดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแพง
ขายอาหารสด และแพงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล 
อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง ในกรณีท่ีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหทีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งคร้ังก็ได 

(5) จัดใหมีการกําจัดสัตว หรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาด 
อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

(6) ดูแลและจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของ
เหลวไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  
 
   ขอ 26 ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี 2 ตองรับผิดชอบดูแลเกีย่วกับการ
บํารุงรักษาตลาด และการรักษาความสะอาด  และ ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ 
ตอไปนี ้
                                     (1)             จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรงดักมูลฝอย รวมกรณท่ีีมีบอดักไขมัน บอบําบัดน้ําเสีย  ทางระบายน้ํา มิใหมีกล่ินเหม็นเปนประจําทุก
วัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
                                     (2)          ดูแลหองสวมท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาดใชการได
ดี และปดใหใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด 
                                     (3)            จัดใหมีการลางทําความสะอาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแพงจําหนาย
อาหารสด และแพงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณท่ีีมีการระบาดของโรคติดตอให 
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ดําเนินการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนกังานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนกังาน
สาธารณสุขแจงใหปฏิบัต ิ
                                     (4)            จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแพงจําหนาย อาหาร
ประเภทเนื้อสัตวชําแหละลงสูพื้นตลาด   
 
                          ขอ     27     เพื่อประโยชนในการปองกนัเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจดัต้ังตลาด ประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 ตองไมกระทําการแลและ
ตองควบคุมดแูลไมใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้  
                                     (1)    จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหริมาปลอดภยัตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
                                     (2)    นําสัตวทุกชนดิเขาไปในตลาดเวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพือ่
จําหนาย 
                                     (3)    ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือ สุกร ในตลาด 
รวมท้ังฆาหือชําแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวดัใหญท่ีตดิตอมาจากสัตวในเขตทองท่ี
นั้น     
                               (4)     สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง เปน
เหตุรําคาญเกิด มลพาท่ีเปนอันตรายหรือเปนท่ีเพาะพันธุหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 
                                      (5)    ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
                                      (6)    ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 
                                      (7)    กอหรือจุดไฟใชในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 
                                      (8)    ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 

           (9)    กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือกี่ระบาด
ของโรคติดตอ เชนเสียงดัง แสงกระพริบ ความส่ันสะเทือน หรือมีกล่ินเหม็น 

 
   ขอ   28   ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ตองไมทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการ   
อันอาจจะทาํใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

(1) นําสัตวทุกชนดิเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพื่อ
จําหนาย 

(2) สะสม หมักหมม ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด ทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรัง
หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวนําโรค 
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(3) มีการปองกัน ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค อยางนอยปละ 2 
คร้ัง 

(4) ถายเท ท้ิง มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(5) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกข้ึน จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

(6) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงนาจะเปนท่ีเดือดรอน หรือเกิดอันตรายแก
ผูอ่ืน 

(7) ใชตลาดเปนทีพ่ักอาศัยหลับนอน 
(8) กระทําการอ่ืนใดท่ีจะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 

 
 
 

                                                                                หมวด  5 
                                                        ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
 
   ขอ 29 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเร่ืองดังตอไปนี ้

                (1)   การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
                (2)   การจัดหมวดหมูสินคา 
                (3)   การดูแลความสะอาดแพงจําหนายสินคา 
                (4)   การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
                (5)   การลางตลาด 
                (6)   การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข       

  
   ขอ    30     ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแพงจาํหนาย
สินคา  ดังตอไปน้ี 
                                    (1)     ใหวางสินคาบนแพงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคา
ลํ้าแพงจําหนายหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกดิอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบ
การระบายอากาศ และแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนกังานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนกังาน
สาธารณสุข 
                                     (2)          หามวางสินคาประเภทวตัถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 
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                                     (3)          ใหวางสินคา ประเภทอาหาร เคร่ืองดื่ม และภาชนะและอุปกรณ
ในขอบเขตท่ีกาํหนดโดยสูงจากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖0 เซนติเมตร 
                                     (4)          หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวในแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด 
ท้ังนี้  ตองมรีการรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 
                                    (5)           ไมใชแสงหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบรโิภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพ
ท่ีเปนจริง 
                                    (6)           หามตอเติมแพงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนกังาน
ทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
    ขอ    31       ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด   ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล 
ดังตอไปนี ้

(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง   ไมเปนโรคติดตอโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม
เปนพาหะนําโรคติดตอ เชน วัณโรค อหวิาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม โรคเร้ือนใน
ระยะติดตอ หรือในระยะติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกยีจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ 
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีพนักงานจาหนาท่ีทองถ่ินกาํหนด 

(2) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวทิยาสวนบุคคลท่ีดี 
และตองมีความรูดานสุขาภบิาลอาหารและอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด 

(3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวน
บุคคล  เชน ไมไอหรือจามอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาด
กอนหยิบ  หรือ จับอาหาร  ไมสูบบุหร่ีหรือดื่มสุราท้ังนี้    ไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขกําหนดแนะนําของเจาพนักงานงานสาธารณสุข 
 
   ขอ 32 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใช
กรรมวิธี การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน และการรักษาความสะอาด
ของภาชนะ น้าํใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี ้

(1) ลักษณะและประเภทของสินคาท่ีขาย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปน
สินคาท่ีไมผิดกฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย 

(2) อาหารสดท่ีเกดิการเนาเสียไดงาย    ตองจัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ตามท่ีเจาพนกังานสาธารณสุขกําหนด 

(3) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณปกปดอาหาร 
เพื่อปองกันการปนเปอน   และรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
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(4) ในกรณีท่ีมีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไวใหเปน
สัดสวน และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

 
 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช ตองสะอาดและปลอดภยั มีการลางและ

การเก็บท่ีถูกตองท้ังกอนและหลังการใชงาน 
   
  ขอ  33  ถาปรากฏวาผูขายของหรือผูชวยขายของคนใด เปนโรคติดตอหรือโรคท่ีสังคม
รังเกียจ หรือเปนพาหะนําโรคติดตอ ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหขายของตอไป จะเปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังให ผูขายของหรือผูชวยขายของผูนั้น 
หยุดการปฏิบัติงานไวทันที จนกวาจะปราศจากเหตุท่ีเปนอยูนัน้ 
 
  ขอ     34      ผูใดประสงคจะจัดต้ังตลาด     จะตองยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี ้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับ
ใบอนุญาต 

(2)  สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต 
(3)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 
(4)   แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด 

                                     (5)   ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
 
ขอ     35      ผูขอรับใบอนุญาต จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไข  ดังตอไปนี ้

(1)  ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ วาดวยเร่ืองตลาด พ.ศ.2551 
(2) ผูรับอนุญาตจัดต้ังตลาด  ตองแจงใหผูเขาขายของในตลาดทราบหนาท่ีขอปฏิบัติ

ท่ีไดกําหนดไวตาม หมวด 5 ขอ 29 ขอ 30 ขอ 31 ขอ32  ขอ33  รวมท้ังควบคุมดูแลผูเขาขายของหรือผูชวย
ขายของในตลาด ใหปฏิบัติใหถูกตองตามเทศบัญญัติ นี้และจักทําทะเบียนรายช้ือผูเขาขายของหรือผูชวยขาย
ของในตลาดใหเปนปจจุบันพรอมท่ีจะใหเจาหนาท่ีตรวจสอบตลอดเวลา 

    
  ขอ  36     เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนกังาน
ทองถ่ินตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไม
สมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตนิี้ ใหเจาพนกังานทองถ่ินรวบรวม
ความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และแจงใหผูขออนญุาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณใน
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 เจาพนกังานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวนัไดรับคําขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในเทศบัญญัตนิี้ 
 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสิบหา
วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ัง ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณ ี
 
  ขอ 37 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   ให
ถือวาสละสิทธ์ิ 
 
  ขอ    38   บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสนั่นรักษเทานั้น 
   การขอตออายใุบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุ เม่ือไดยืน่คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกจิการตอไปได  จนกวาเจาพนกังานทองถ่ินจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
   การขอตออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 35 และขอ 36 โดยอนุโลม 
 
  ขอ  39  ใหใชแบบฟอรมตางๆ ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
                (1)   แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  ใหใชแบบ  ตล 1 
   (2)   ใบอนุญาตประกอบกจิการตลาด  ใหใชแบบ  ตล 2 
   (3)    หนังสือแจงผลการอนญุาต  ใหใชแบบ  ตล 3 
   (4)    หนังสือแจงเหตุผลท่ีจะไมอนุญาต  ใหใชแบบ  ตล 4 
    (5)   หนังสือแจงคําส่ังการไมอนุญาต  ใหใชแบบ  ตล 5 
                                          (6)   คําขอตอ ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  ใหใชแบบ  ตล 6 
    (7)   คําขออนญุาตการตางๆ  ใหใชแบบ  ตล 7 
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  ขอ  40     ผูไดรับใบอนุญาตตอง เสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือ
กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายใุบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกจิการนัน้ ถามิได
เสีย 

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละยีสิ่บของจํานวน
คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกาํหนดการ
เสียคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
  ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้น หยดุการดําเนินกจิการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 
  ขอ   41    บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ 
 
  ขอ  42   ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเหน็
ไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
  ขอ 43  ใหผูรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด กอนหรือในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการ
ปรับปรุง หรือแกไขตลาดใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด ท้ังนี้
ตองไมเกิน 3 ป สําหรับตลาดประเภทท่ี 1 และไมเกิน 2 ป สําหรับตลาดประเภทท่ี 2  
 
  ขอ 44 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวนั นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบญัญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี 
   (1) ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนกังานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนกังานทองถ่ิน
ประกอบดวย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนกังานทองถ่ินประกอบดวย 
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  ขอ  45  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน ดาํเนินการตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี ้
   (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  ตล 2  โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบ
แทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลงลายมือช่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน ในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 
   (2)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตได เทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
   (3) บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุด ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทน  
 
  ขอ   46    ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในเร่ืองที่กําหนดไวเกีย่วกับ
การประกอบกจิการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 
 
                           ขอ    47   เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 
        (1) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองคร้ังข้ึนไป และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตอีก 
        (2)         ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด  วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
        (3)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในเร่ืองท่ีกาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนัน้ กอใหเกดิอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน 
 
  ขอ   48   คําส่ังพักใชใบอนญุาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสง
คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง หรือ
วันปดคําส่ัง แลวแตกรณ ี
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  ขอ     49     ผูถูกส่ังเพิกถอน ใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการท่ีถูกเพกิถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนบัแตวนัท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
  ขอ    50      ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ิน
เพื่อใหปฏิบัตหินาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจ
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได 
 
  ขอ    51      ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ขอ     52    ใหนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม 
เทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบยีบ ประกาศ หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
    
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี………………..............พ.ศ.  2551 
  

         
 
   (ลงช่ือ) 

( นายสมชาย   รังสิวัฒนศักดิ ์) 
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ตอทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรกัษ 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2551 

 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตจัดต้ังตลาด 
 
1. ตลาดประเภทท่ี 1     ฉบับละ  2,000  บาท 
 
2. ตลาดประเภทท่ี 2     ฉบับละ  2,000  บาท 
 
3. การตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหเปนไปตามอัตรา 1 หรือ 2 แลวแตกรณี 
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                                     แบบ ตล 1                   

                 แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
       เขียนท่ี.................................................. 
      วันท่ี......... เดอืน......................พ.ศ..................... 
 ขาพเจา............................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................ 
 อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..................................เทศบาล............................... 
จังหวดั...................................หมายเลขโทรศัพท............................. โทรสาร.................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (      ) ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา หรืออยาง
นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง) โดยมีพื้นท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 
 (      ) ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนนิกิจการเปนการประจํา หรืออยาง
นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง) โดยมีพื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร 
 ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........................ตรอก/ซอย...........................ถนน...............................ตําบล
..............................อําเภอ/เขต...........................จังหวดัปทุมธานี   โทร.......................... โทรสาร
............................... 
ตอนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดงันี้คือ 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ ของผูขอรับใบอนุญาต 
 2. สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 
 3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 
 4. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด 
 5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
  
  
 

(เจาหนาที่กรอก) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

คําขอเลขที่............../.................. 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 
     
 

(ลงช่ือ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
     (.............................................) 
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ความเหน็ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (      ) เหน็สมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............ 
 (      ) เหน็ควรไม.อนุญาต เพราะ
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
    (ลงช่ือ).............................................เจาพนกังานสาธารณสุข 
     (.........................................) 
    ตําแหนง................................................... 
     วันท่ี............./.............../.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
(      ) อนุญาตใหประกอบกจิการได 
(      ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
    (ลงช่ือ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
     (...........................................) 
    ตําแหนง........................................................ 

วันท่ี................/................/...............      
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 แบบ ตล 2 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
                                                                                                           เลมท่ี.............เลขท่ี............/.............. 

 อนุญาตให(นาย/นาง/นางสาว).............................สัญชาติ.........อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี..... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต......................... 
จังหวดั.................................โทรศัพท.............................. โทรสาร................................... 
 ขอ 1 ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี............โดยใชช่ือตลาดวา.................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย................................ถนน................................. 
ตําบล..............................อําเภอ...........................จังหวดัปทุมธานี  โทร..................... 
โทรสาร.........................มีพื้นที่ประกอบการ.............. ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด............แผง 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต................บาท(...........................................)ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............
เลขท่ี.......................ลงวันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ................... 
 ขอ 2 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) 
หรือเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 ขอ 3 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปน้ี 
  3.1 ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษวาดวยตลาด พ.ศ.2551 
  3.2.................................................................................................. 

3.3.................................................................................................. 
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดถึงวันท่ี..........เดอืน.........................พ.ศ......................... 

   ออกให ณ วนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ............. 
 

(ลงช่ือ)....................................... 
(.....................................) 

ตําแหนงเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจาพนกังานทองถ่ิน 

      เลมท่ี    เลขท่ี     ว/ด/ป  
      
คําเตือน     ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ. 
         



 21 

 
 
                                            แบบ ตล 3 

หนังสือแจงผลการอนุญาต 
(ตราครุฑ) 

 
คําส่ังท่ี..............................     สํานักงาน................................ 
                                                                                                  วันท่ี........เดือน...................พ.ศ......... 
 
เร่ือง    คําส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด 
เรียน............................................ 
อางถึง    แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี....../.........ลงวันท่ี........เดือน.......................พ.ศ................. 
 
  ตามคําขอฯท่ีอางถึง ทานไดยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด                
ช่ือตลาด..............................ซ่ึงจะจัดต้ังอยูเลขท่ี..................ถนน...............................ตําบล........................... 
อําเภอ.................................จังหวัดปทุมธานี  นั้น 
                           บัดนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยเจาพนกังานสาธารณสุขไดตรวจสอบสุขลักษณะของ
สถานประกอบการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายการสาธารณสุขแลว เห็นสมควรอนญุาตใหทานประกอบ
กิจการตลาดดังกลาวได ท้ังนี้ ทานตองควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของทาน ใหอยูในสภาพท่ีถูก
สุขลักษณะตามหลักเกณฑและขอกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัติของทองถ่ิน ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับใบอนุญาต 
การฝาฝนขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ อาจไดรับโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท(ตามมาตรา 68) และการฝา
ฝนเทศบัญญัติทองถ่ิน อาจไดรับโทษจําคุกไมเกนิ 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
หรือปรับไมเกนิ 5,000 บาท แลวแตกรณี (มาตรา 73) 
  ดังนั้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ จึงขอใหทานมารับใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต ตามอัตราท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติทองถ่ิน ภายใน...........วัน(ตามความเหมาะสม) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
             ................................. 
               (.........................................) 
             ตําแหนง.     เจาพนกังานทองถ่ิน 
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                                                                                                              แบบ ตล 4 

หนังสือแจงเหตุผลท่ีจะไมอนุญาต 
(ตราครุฑ) 

 
คําส่ังท่ี.............................      สํานักงาน................................ 
       วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ......... 
 
เร่ือง    การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
เรียน    ............................................ 
อางถึง    แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขท่ี....../.........ลงวันท่ี........เดือน.......................พ.ศ................. 
 
  ตามคําขอฯท่ีอางถึง ทานไดยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  
ช่ือตลาด..............................ซ่ึงจะจัดต้ังอยูเลขท่ี..................ถนน...........................ตําบล................................ 
อําเภอ.................................จังหวัดปทุมธานี  นั้น 
  บัดนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบสุขลักษณะของ
สถานประกอบการ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายการสาธารณสุขแลว เห็นวาไมสมควรอนุญาต ท้ังนี้โดยมี
เหตุผล ดังนี ้
  (1).................................................................................................................................... 
  (2).................................................................................................................................... 
  (3).................................................................................................................................... 
  ดังนั้น หากทานเหน็วาเหตุผลขางตนไมถูกตองหรือมีขอโตแยงใดๆ ขอใหทานแจง
ความเหน็พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเปนประโยชนหรือสนบัสนุนความเห็นของทาน มายังเทศบาล
.................................. ภายใน.........วัน (ตามความเหมาะสม) นับแตวันท่ีไดรับหนังสือฉบับนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
      ................................. 
                                                   (.........................................) 
     ตําแหนง.เจาพนักงานทองถ่ิน 
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ตราครุฑ 
 
คําสั่งที่.........................      สํานักงาน................................ 
       วันที่........เดือน...................พ.ศ............ 
 
เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด 
เรียน............................................... 
อางถึง (1) แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่......./...........ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ............ 
 (2) หนังสือความเห็นโตแยงของผูยื่นคําขอฯ  ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ............ 
 
  ตามคําขอฯที่อางถึง (1) ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  
ช่ือตลาด.............................ซึ่งจะจัดต้ังอยูเลขท่ี....................ถนน.............................ตําบล............................... 
อําเภอ............................จังหวัดปทุมธานี  น้ัน 
  บัดน้ี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ โดยเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายการสาธารณสุข ประกอบกับความเห็นที่ทานไดแจงตามหนังสือที่อางถึง (2) แลวเห็นวาไม
สมควรอนุญาตใหทานประกอบกิจการตลาดดังกลาว โดยมีเหตุผล ดังน้ี 
  (1)................................................................................................................................................ 
  (2)................................................................................................................................................ 
  (3)................................................................................................................................................ 
  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 ประกอบมาตรา 56 เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคําสั่งไมอนุญาต
ใหทานประกอบกิจการตลาดช่ือ...............................ณ สถานท่ีที่ระบุไวขางตน 
  อน่ึง หากทานไมพอใจคําสั่งหรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิ์อุทธรณคําสั่งของเจา
พนักงานทองถ่ิน ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือผูวาราชการจังหวัดได ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบ
คําสั่งน้ี 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
  
      ขอแสดงความนับถือ 

                    ................................. 
                                                                   (.........................................) 
                                 ตําแหนง.เจาพนักงานทองถ่ิน 
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         แบบ ตล 6 
คําขอตออาย ุ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
       เขียนท่ี.................................................. 
      (เจาหนาที่กรอก) 

คําขอเลขที่…....../.......... 
วันท่ี............. เดือน..................... พ.ศ................. 

 
 ขาพเจา............................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................ 
 อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี............ตรอก................................ถนน.................................. 
ตําบล.................................อําเภอ..................................จังหวัด................................ 
โทรศัพท............................... โทรสาร .............................................. 
 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทท่ี.......... ตอนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 
โดยใชช่ือตลาดวา ............................. ตั้งอยู ณ เลขท่ี................... หมูท่ี....... ตําบล............................ อําเภอ
........................ จังหวดัปทุมธานี โทรศัพท................................ โทรสาร.................................. 
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ 
  1. ใบอนุญาตเดิม 
  2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
  3....................................................................... 
 
 ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ).................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
         (.............................................) 
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แบบ ตล 7 
คําขออนุญาตการตางๆ 
เก่ียวกับการจัดตัง้ตลาด 

 
เขียนท่ี............................................ 

      (เจาหนาที่กรอก) 
คําขอเลขที่......../........... 

วันท่ี............. เดือน.................. พ.ศ............. 
 
 ขาพเจา............................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................ 
 อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..................................เทศบาล....................................... 
จังหวดั.......................... หมายเลขโทรศัพท.......................... โดยใชช่ือตลาดวา................................ 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี............ หมูท่ี....... ตําบล.......................... อําเภอ......................จังหวดัปทุมธานี 
โทรศัพท........................ โทรสาร ...................................  
 
 ขอยื่นคําขอตอ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ  ดวยขาพเจามีความประสงค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
       

          (ลงช่ือ)............................................ผูขออนุญาต 
            (..............................................) 
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