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หลักการ 
เพ่ือควบคุมกิจการตลาดและสุขลักษณะของตลาด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 
เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล
การดําเนินกิจการตลาดในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง ให้ถูกสุขลักษณะตลอดจนแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

…………………………… 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง เร่ือง ตลาด เพ่ือบังคับ

ใช้ในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา 

๕๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลธาตุนาเวงโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลธาตุนาเวงและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง เรื่อง ตลาด            
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

   ข้อ ๒  เทศบัญญัติน้ี ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง แล้วเจ็ดวัน 

    ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัด
หรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวดที่ ๑ 
หมวดทั่วไป 

…………………… 
  ข้อ ๔  ในเทศบัญญัติน้ี 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่าย

สินค้า ประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ หรือ อาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสีย
ง่าย ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับ
ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “สินค้า” หมายความว่า เคร่ืองอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่วางจําหน่ายใน
ตลาด 

  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองค้ําจุนชีวิต ได้แก่ 
  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน

รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัถตุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน แล้วแต่กรณี 

  (๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือ
ปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส  

  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืน ๆ 
ที่มีสภาพเป็นของสด 

  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทําให้แห้ง หรือหมักดองหรือใน
รูปอ่ืน ๆ รวมท้ังที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 

 
 



 

-๒- 
  “อาหารสัตว์ชําแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการชําแหละ ณ แผง
จําหน่ายอาหารซึ่งจําเป็นต้องใช้นํ้าชําระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อ่ืนๆ เป็นต้น  
  “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการทําประกอบ หรือปรุงสําเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได้ รวมท้ังของหวานและเคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ  
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร 
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะ   
นําโรค 
  “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง
จําหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักนํ้าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาด ให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเช้ือ ทั้งน้ีสารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบบําบัดนํ้าเสียของตลาด 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง สิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครก หรือ มีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง สิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงานหรือสิ่งที่สร้างข้ึน
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาลตําบล    
ธาตุนาเวงที่ได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นน้ัน ให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
   ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาดทุกประเภท เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ความในข้อน้ี มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ 
ที่ได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติแห่งเทศบัญญัติน้ี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ัง
ตลาดตามข้อน้ีปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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หมวดที่ ๒ 
ลักษณะของตลาด 
………………………. 

  ข้อ ๖  ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาด ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๑ พร้อมด้วย    
ผังบริเวณหรือแบบแปลนการก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดต้ังตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลัง        
เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดแล้ว ให้ย่ืนคําขออนุญาตตามแบบ ตล. ๔ พร้อมด้วยผัง
บริเวณหรือแบบแปลนการก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือ
บริเวณท่ีใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

  ข้อ ๗  หากสถานที่จัดต้ังตลาดเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดต้ังตลาดต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  ข้อ ๘  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดต้ังตลาดและมี
เครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเง่ือนไขที่บังคับไว้ในเทศบัญญัติน้ี ตามประเภทของ
ตลาดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล. ๒ 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่า ผู้ขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือ
บริเวณท่ีใช้เป็นตลาด ได้จัดสถานที่ต้ังตลาดและมีเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
เง่ือนไขที่บังคับไว้ในเทศบัญญัติน้ีตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ และให้บันทึกวัน 
เดือน ปี ที่ได้รับอนุญาตไว้ด้านหลังใบอนุญาตด้วยหมึกสีแดง 

  ข้อ ๙  ในเทศบัญญัติน้ี ให้จัดตลาดเป็น ๒ ประเภทดังน้ี 
  (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วน
ที่ ๑ 
  (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ใน
ส่วนที่ ๒  
  ข้อ ๑๐  ที่ต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของ
เสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  ภายใต้บังคับแห่งข้อความในวรรคหน่ึง ตลาดทุกประเภทที่จะขออนุญาตจัดต้ังขึ้น จะต้องมี
ระยะห่างระหว่างตลาดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงกิโลเมตรหรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นสมควร ทั้งน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้ดุลพินิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและปัญหา
การจราจรเป็นสําคัญ 
 



 

 
-๔- 

ส่วนที่ ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 
……………………. 

   ข้อ ๑๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีเน้ือหาตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานท่ี 
และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารส่ิงปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดในส่วนน้ี 
  ข้อ ๑๒ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ต้องมีและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหน่ึงทาง 
  (๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
  (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ัน ๆ 
  (๔) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมนํ้า เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีนํ้าขัง และ
ไม่ลื่น 
  (๕) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผู้ซื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
  (๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข  
มิให้เข้าไปในตลาด 
  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
  (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ ทั้งน้ี ต้องไม่ใช้แสงหรือ
วัสดุอ่ืนที่ทําให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
  (๙) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความ
สะอาดง่าย มีพ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของ
ผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มีที่น่ังสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสมแยกต่างหาก
จากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 
  (๑๐) จัดให้มีนํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้าง
มือ ทั้งน้ี ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเป้ือนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายนํ้า
เสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกนํ้าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก 
กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจํานวนแผงจําหน่าย
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผงถ้าเกิน ๑๕ แผงให้ถือเป็น ๓๐ แผง 
  (ข) มีก๊อกนํ้าประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์ชําแหละและแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ 
  (ค) มีที่เก็บสํารองนํ้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสด
ต้ังแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีนํ้าสํารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 
๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 
 

 



 

-๕- 
  (๑๑) ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งน้ี ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
  (๑๒) การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังข้ึนก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจํากัดเร่ืองพ้ืนที่ซึ่งไม่
อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได้   
  ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะมีพ้ืนที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนสินค้าและการรักษาความสะอาด 
  ความในวรรคหน่ึง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังข้ึนก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจํากัดเร่ืองพ้ืนที่ซึ่งไม่
อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้  
  ข้อ ๑๔  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้ังอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วน 
เฉพาะ 

(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์และแมลง 
พาหะนําโรคได้ และไม่ปนเป้ือนแหล่งแหล่งนํ้าธรรมชาติและน้ําใต้ดินทุกข้ันตอน 

(๓) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทําความสะอาดง่าย มีขนาดเน้ือที่ภายในไม่น้อย 
กว่า ๐.๙๐ ตารางเมตร ต่อหน่ึงที่น่ัง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร มีประตูเปิดเข้าออก
โดยสะดวก และมีผนังก้ันเพ่ือมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง 

(๔) ระยะด่ิงระหว่างพ้ืนถึงส่วนตํ่าสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดาน  
ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่ห้องหรือมีพัดลมระบาย
อากาศ 

(๕) พ้ืนห้องส้วมต้องเรียบ ไม่ลื่น มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑:๑๐๐ และไม่มีนํ้าขัง มีจุด
ระบายนํ้าทิ้งอยู่ในตําแหน่งตํ่าสุดของพ้ืนห้อง 

(๕) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร  
มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑:๑๐ 

(๗) มีท่อระบายแก๊ส ณ จุดฐานของโถส้วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
เซนติเมตร สูงเหนือกว่าหลังคาส้วมหรือจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน 

(๖) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ 
(๙) จัดให้มีกระดาษชําระ หรือนํ้าสําหรับชําระให้เพียงพอสําหรับห้องส้วมทุกห้องรวมท้ังจัด 

ให้มีการทําความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน 
(๑๐) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัย โดยเฉพาะ 
(๑๑) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม และมีนํ้าสําหรับชําระ

ตลอดเวลาที่ใช้ 
ข้อ ๑๕ จํานวนส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 
 

 



 

-๖- 
  ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น  
  ข้อ ๑๗  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 
……………………….. 

   ข้อ ๑๘  ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ     
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี  
  ข้อ ๑๙ สถานที่สําหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
  (๒) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายและไม่มีนํ้าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีตพ้ืนที่ 
ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
  (๓) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดง่ายมี
ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
  (๔) นํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร และ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์ชําแหละ และแผงจําหน่าย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
  (๕) ทางระบายนํ้าจากจุดที่มีที่ล้างโดยเป็นรางแบบเปิดทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาด
เอียงให้สามารถระบายนํ้าได้สะดวกมีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายนํ้าออกสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือแหล่ง
นํ้าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียงในกรณีจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักนํ้าเสียก่อนระบายน้ํา
ออกสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุม
ผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
  ข้อ ๒๐  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู่ในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งน้ี ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 
  ข้อ ๒๑  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูล
ฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

 
 
 



 

-๗- 
   ข้อ ๒๒  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ได้ดําเนินกิจการต่อเน่ืองกันเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ น้ัน มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทท่ี ๑ ตามกฎกระทรวงน้ี ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด 

หมวดที่ ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 
…………………………… 

 
   ข้อ ๒๓  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน 
เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร สําหรับกรณีที่เป็นอาหารสดหรืออาหาร
เน้ือสัตว์ชําแหละ ซึ่งอาจมีนํ้าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้องมีการกั้นไม่ให้นํ้าหรือของเหลวน้ันลงสู่ท่อ
ระบายนํ้า 
  ข้อ ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัว
อาคาร พ้ืน ฝ้า เพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกนํ้า ท่อนํ้าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 
  (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายนํ้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
  (๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหน่ึงครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหน่ึงครั้งก็ได้ 
  (๕) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หน่ึงครั้ง 
  (๖) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยนํ้าหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายนํ้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายนํ้าหลักของตลาด  
  ข้อ ๒๕  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 



 

-๘- 
  (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมท้ังกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักนํ้าเสีย และทางระบายนํ้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
  (๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่ายอาหารสด
และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ดําเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
  (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้นํ้าหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์
ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด 
  ข้อ ๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทําการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จําหน่ายอาหารท่ีไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
  (๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจําหน่าย 
  (๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่น้ัน 
  (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ
รําคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
  (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 
  (๖) ทําให้นํ้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
  (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
  (๙) กระทําการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวดที่ ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

……………………….. 
 
   ข้อ ๒๗  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
  (๕) การล้างตลาด 



 

-๙- 
  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
  ข้อ ๒๘  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าและแผงจําหน่าย
สินค้า ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ําแผง
จําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งน้ี ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
  (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
  (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด โดยสูง
จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
  (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด  ทั้งน้ี ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
  (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
  (๖) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  ข้อ ๒๙  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ 
นําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเร้ือนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา ทั้งน้ี ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
  ข้อ ๓๐  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร 
  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เน้ือสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ 
องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่นํ้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 



 

-๑๐- 

  (๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารน้ันให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ 
  (๔) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานท่ี
ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการน้ันและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
  (๕) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เคร่ืองขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วนํ้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

หมวดที่ ๕ 
ใบอนุญาต 

…………………………. 

   ข้อ ๓๑  เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการหรือเง่ือนไขตามประกาศของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์น้ันทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและใน
กรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามประกาศ
เทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
  ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ัน แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ี ให้มีอายุหน่ึงปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง น้ัน 
  การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล. ๓ ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาต ให้
เป็นไปตามประกาศเทศบาลตําบลธาตุนาเวง  

  ข้อ ๓๓  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

   ข้อ ๓๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล. ๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 



 

-๑๑- 
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  ข้อ ๓๕  ผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือไม่
ประสงค์ประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล. ๔ 
   ข้อ ๓๖  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขดังน้ี 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ตล. ๒ โดยประทับตราสีแดง คําว่า“ใบแทน”และ
ให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกํากับไว้ในใบแทนและต้นขั้ว 
  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตฉบับเดิม 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วของใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหายหรือชํารุดบกพร่องใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
   ข้อ ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งเทศ
บัญญัติน้ีหรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้ตามที่ได้รับใบอนุญาตน้ัน เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
   ข้อ ๓๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามเทศบัญญัติน้ี 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งเทศบัญญัติน้ีหรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กําหนดไว้ตามท่ีได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 
   ข้อ ๓๙  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้ทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่
กรณี 
  ข้อ ๔๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหน่ึงปี
นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
   ข้อ ๔๑  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๑ 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๒ 
  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๓ 
 
 
 



 

-๑๒- 
  (๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ เก่ียวกับประกอบกิจการตลาด ให้ใช้แบบ ตล. ๔ 

หมวดที่ ๖ 
ค่าธรรมเนียมและคา่ปรบั 

………………………… 
  ข้อ ๔๒  อัตราค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
   ข้อ ๔๓  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบล -    
ธาตุนาเวง 
   ข้อ ๔๔  ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตลาด ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ 
   ข้อ ๔๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดเป็นประจําทุกปีตลอด
ระยะเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน โดยย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองบัวขาวกําหนด และให้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี หากมิได้
ชําระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กําหนด จะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระ เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกกิจการน้ันก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองคร้ัง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

หมวดที่ ๗ 
บทกําหนดโทษ 

……………………….. 
   ข้อ ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติน้ี ตามข้อ ๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ) 
  ข้อ ๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติตามหมวด ๔ มีความผิดปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท   

ข้อ ๔๘  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติน้ี ตามข้อ ๓๙ มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับ
อีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
   ข้อ ๔๙ การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

 



 

-๑๓- 

หมวดที่ ๘ 
บทเฉพาะกาล 

……………………….. 

  ข้อ ๕๐  บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนใช้เทศบัญญัติน้ี ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุ
ใบอนุญาตนั้น 

  ข้อ ๕๑  ให้นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

   
นายพานิช  พุ่งสิน 

   นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง 
 
 

 
เห็นชอบ 

 

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



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญติัเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ลําดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

๑ ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑
 

๒,๐๐๐ บาท ตลาดประ เภท ท่ี  ๑ คื อ
ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร 

๒ ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒
 

๑,๕๐๐ บาท ตลาดประ เภท ท่ี  ๒  คื อ
ตลาดที่ ไ ม่ มี โ ค ร งส ร้ า ง
อาคาร 

๓ ใบแทนใบอนุญาตประเภทท่ี ๑
และประเภท ที่ ๒ 

 

๒๐๐ บาท

 
 

หมายเหตุ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.  ๒๕๔๕ กําหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ฉบับละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-ฉบับร่าง- 

 

 

เทศบญัญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง  
เร่ือง การจําหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

เทศบาลตาํบลธาตุนาเวง 
อําเภอเมืองสกลนคร  จงัหวัดสกลนคร 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 

เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
............................. 

 
หลักการ 

เพ่ือควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง        
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

เหตุผล 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อํานาจราชการส่วนท้องถ่ินในการ
ควบคุมดูแลสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะบุคคล         
ผู้จําหน่ายสินค้า หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจําหน่าย การทํา การประกอบ การปรุง
อาหารหรือเก็บสินค้าและควบคุมการวางสินค้า การเร่ขาย ในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการกําหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และค่าธรรมเนียม การอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
.............................................. 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตร ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลธาตุนาเวงโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลธาตุนาเวงและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลธาตุนาเวง เรื่อง การจําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัติน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุนาเวง แล้วเจ็ดวัน 
   ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

……………………………… 
   ข้อ ๔  ในเทศบัญญัติน้ี 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองค้ําจุนชีวิต ได้แก่ 
  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทหรือ 
ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน แล้วแต่กรณี 
  (๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมท้ังวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหารเถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
  “เร่ขาย” หมายความว่า การจําหน่ายอาหาร สินค้าอ่ืนใดในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัด
วางในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางนํ้า 
  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของ วัตถุทุกชนิดที่นํามาขาย จําหน่ายได้ ซึ่งรวมทั้งอาหาร นํ้าด่ืม 
นํ้าแข็ง 

 



-๒- 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง ที่ได้รับการแต่งต้ัง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้มีอํานาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบคุคลของผู้จําหนา่ย 

หรือผู้ช่วยจําหน่ายสินค้า 
......................................... 

  ข้อ ๖  การจําหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จําหน่าย
และผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ห้ามจําหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศห้าม 
  (๒) แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
  (๓) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ย่ืนล้ําบริเวณที่กําหนดร่มหรือผ้าใบบังแดด 
รวมท้ังตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ําลงมาในผิวจราจร 
  (๔) แผงสําหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทําด้วยวัตถุที่แข็งแรง มีสภาพดี สะอาดและ
มีความสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร ยกเว้นสินค้าประเภทอาหารต้องสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทําการค้าและหลังจาก
เลิกทําการค้าแล้ว 
  (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องตามสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ หลังการจําหน่ายใน
แต่ละวันต้องมีการรวบรวมมูลฝอยนําไปกําจัด หรือนําไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยและทําความสะอาดบริเวณที่
จําหน่ายสินค้าด้วย 
  (๗) ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผงหรือจัดวางให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน แยกประเภท
สินค้าที่เป็นอาหารและประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการ
ปนเป้ือนในอาหาร 
  (๘) ห้ามพาด ติดต้ังวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขาย 
รวมตลอดถึง การตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับต้นไม้โดยเด็ดขาด 
  (๙) ห้ามใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้เคร่ืองยนต์มีเสียงดัง เกินกว่า ๙๐ เดซิเบล เอ 
  (๑๐) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
จนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน หรือเกินกว่า ๙๐ เดซิเบล เอ 
  (๑๑) ห้ามนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจําหน่ายสินค้า 
  (๑๒) ให้หยุดประกอบการค้าในกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศ 

 



-๓- 
  (๑๓) หลังจากเลิกทําการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณ
ที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
  (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
  ข้อ ๗  การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะจัดวางในที่หรือทางสาธารณะ          
ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๖ (๑) – (๑๔) 
  (๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สวมหมวกหรือสิ่งที่สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย และสวม
ผ้ากันเป้ือนที่สะอาด เรียบร้อย รวมท้ังสวมรองเท้าขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหน่ายอาหาร 
  (๓) ต้องตัดเล็บมือให้สั้นและต้องรักษามือให้สะอาด โดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาด
หลังจากหยิบจับสิ่งสกปรกหรือใช้ห้องนํ้า ถ้ามีบาดแผล ฝี หนอง หรือมีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคาย
เคืองผิวหนังบริเวณมือ น้ิว แขน หรือใบหน้า ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
  (๔) ไม่สูบบุหร่ี ขบเคี้ยว รับประทานอาหารหรือพูดคุยโดยไม่จําเป็นในขณะเตรียมทํา 
ประกอบ ปรุง หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร 
  (๕) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหน่ายอาหาร ต้องทําด้วยวัสดุที่ทําความ
สะอาดง่าย ต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๖) การจําหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และ
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร จะต้องล้างด้วยนํ้ายาล้างภาชนะและล้างด้วยนํ้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือ
ล้างด้วยนํ้าไหลและต้องไม่ถ่ายเทน้ําล้างภาชนะอุปกรณ์ ที่มีเศษอาหารลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อหรือทางระบายนํ้า
สาธารณะ 
  (๗) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้สําหรับจําหน่าย
หรือประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนําโรค รวมทั้ง
ดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๘) ในการจับต้องอาหารที่พร้อมเสิร์ฟต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหาร 
  (๙) ใช้นํ้าสะอาดในการทํา ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้ และปฏิบัติให้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๑๐) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย และมีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารสําหรับใส่หรือเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร 
  (๑๑) อาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีฉลากและ       
เลขทะเบียนตํารับอาหาร 
  (๑๒) อาหารสดประเภทเน้ือสัตว์ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและอุณหภูมิไม่สูงกว่า ๗.๒ องศา
เซลเซียส 
  (๑๓) อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และเก็บในระยะเวลา      
ที่เหมาะสมที่จะไม่ทําให้เกิดการเจริญของเช้ือโรคที่เป็นอันตรายในอาหารแต่ละชนิด 
  (๑๔) นํ้าด่ืม เครื่องด่ืม นํ้าผลไม้ ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อกหรือทาง   
เทรินน้ําหรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับตักโดยเฉพาะ 
  (๑๕) นํ้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับ
คีบหรือตักโดยเฉพาะ 

 



-๔- 
  (๑๖) ภาชนะที่ใช้สําหรับบริการนํ้าด่ืมแก่ผู้บริโภคประเภทใช้แล้วทิ้งห้ามนํากลับมาใช้ใหม่ 
และประเภทใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ให้ล้างให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารทุกครั้งหลังจากใช้งาน 
  (๑๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และเหตุรําคาญอันเน่ืองมาจากการปรุง 
ประกอบ และจําหน่ายอาหาร 
  (๑๘) การจําหน่ายอาหารที่มีการใช้นํ้ามันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุง ต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ํามันและเปลวไฟที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงและต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย ไม่
เป็นทางสัญจรของประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน 
  (๑๙) การจําหน่ายอาหารท่ีมีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงในการปรุงอาหารต้องต้ังถังก๊าซใน
ลักษณะตรงบนท่ีราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือประกาย
ไฟหรือวัสดุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ท่อนําก๊าซชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือสาย
พลาสติกชนิดหนาและเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะโดยมีความยาวท่อไม่เกิน ๒ เมตร 
  (๒๐) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกต้องตามลักษณะไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งในท่อ
ระบายน้ําหรือทางสาธารณะหลังการจําหน่ายอาหารแต่ละวัน ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยนําไปกําจัดหรือนําไป
ทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยและทําความสะอาดบริเวณพ้ืน รางระบายนํ้าให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มูลฝอยและ
คราบไขมันตกค้าง 
  (๒๑) ห้ามนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสถานท่ีเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผง
จําหน่ายอาหาร 
  (๒๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว 
  ข้อ ๘  การจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์นํ้า โดยลักษณะจัดวางในที่หรือทาง
สาธารณะผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๗ (๑) 
  (๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ 
 เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ทุกตัวก่อนจําหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  (๓) ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  (๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาดปลอดภัย 
  (๕) บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจําหน่ายสัตว์ ให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเช้ือโดยแยกประเภทท่ีถูกสุขลักษณะไว้
ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายนํ้าหรือทางสาธารณะ 
  (๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเน่ืองจากการ
จําหน่าย การกักขังและการรักษาความสะอาด 
  (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๙  การเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 



-๕- 
  (๑) จําหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีอนุญาตให้จําหน่ายได้เท่าน้ัน 
  (๒) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
  (๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะและจัดให้มีที่รองรับนํ้าทิ้งที่เกิด
จากการจําหน่ายสินค้าและต้องมีการรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องตามลักษณะไว้ให้เพียงพอและต้องมีการเก็บ
รวบรวมมูลฝอยนําไปกําจัดหรือนําไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอย 
  (๔) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องเสียงหรือวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืนหรือเกินกว่า ๙๐ เดซิเบล เอ 
  (๕) ห้ามนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว 
  ข้อ ๑๐  การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จําหน่ายและผู้ช่วย
จําหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) – (๕) 
  (๒) อาหารท่ีเร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
  (๓) ใช้วัสดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับใส่อาหาร 
  (๔) ดูแลรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหาร ให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
  (๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน หรือสิ่งที่เก็บรวบผมได้เรียบร้อย สวมหมวกและสวมผ้ากัน
เป้ือนที่สะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะเร่ขายอาหาร 
  (๗) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
  (๘) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม 
  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
  ข้อ  ๑๑   การเร่ขายสินค้าประเภทสัต ว์ เลี้ ยงหรือสัต ว์ นํ้าในที่ห รือทางสาธารณะ 
 ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) – (๕) 
  (๒) สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า  
โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าทุกตัวก่อนจําหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  (๓) ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง 
  (๔) ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย 
  (๕) รักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ 
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 



-๖- 
  ข้อ ๑๒  ห้ามผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ ปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้ง
ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ 
  (๑) วัณโรค 
  (๒) อหิวาตกโรค 
  (๓) ไข้ไทฟอยด์ 
  (๔) โรคบิด 
  (๕) ไข้สุกใส 
  (๖) โรคคางทูม 
  (๗) โรคเรื้อน 
  (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
  (๑๐) โรคอ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
  ข้อ ๑๓  ถ้าปรากฏว่า ผู้จําหน่ายผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 
๑๒ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไปจะก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้จําหน่ายหยุดการจําหน่าย
อาหารไว้ทันทีจนกว่าจะรักษาให้หายเป็นปกติ 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

…………………………….. 
  ข้อ ๑๔  ผู้ขอรับอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ี 
  (๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒ 
  (๒) เง่ือนไขอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
  ข้อ ๑๕  ผู้ใดจะขอรับอนุญาตจําหน่ายสินค้าโดยลักษณะจัดวางหรือเร่ขายในที่หรือทาง
สาธารณะ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท้ายเทศบัญญัติน้ีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  
  ข้อ ๑๖  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ
อนุญาตตามข้อ ๑๕ แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติน้ี ภายในกําหนด
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
 
 

-๗- 



  ข้อ ๑๘  การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจําหน่ายหรือสถานท่ี
จัดวางสินค้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะได้จดแจ้งไว้ในใบอนุญาตต่อไป  
  ข้อ ๑๙  ในขณะทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะตามประเภทสินค้าและลักษณะการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต 
  ข้อ ๒๐  ใบอนุญาตฉบับหน่ึง ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าหรือเร่ขาย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงคนและห้ามมิให้โอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๑  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จําหน่ายสินค้าหรือเร่
ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท้ายเทศบัญญัติน้ี พร้อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  ข้อ ๒๒  ใบอนุญาตซึ่งออกตามเทศบัญญัติน้ีให้มีอายุหน่ึงปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลตําบลธาตุนาเวง เท่าน้ัน  
  ข้อ ๒๓  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิก
ดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบคําร้องทั่วไป  
  ข้อ ๒๔  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
  (๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต จํานวน ๒ รูป 
  ข้อ ๒๕  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขดังน้ี 
  (๑ )  กา รออก ใบแทน ใบอ นุญาต ให้ ใ ช้ แบบ ใบอนุญ าต โดยประทั บต ร าสี แ ด ง                     
คําว่า “ใบแทน” และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกํากับไว้ใน     
ใบแทนและต้นขั้ว 
  (๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วของใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๖  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
  ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง           
เทศบัญญัติน้ีหรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้ตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 



-๘- 

  กรณีถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก      
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
……………………………….. 

 
   ข้อ ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติน้ี มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ข้อ ๒๙  การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓๐  ให้นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๙ 
               

                        
นายพานิช  พุ่งสิน 

   นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง 
 

 
 

                       เห็นชอบ 

 
 
ลงช่ือ………………………………………………………  
 

      (     ) 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญติัเทศบาลตําบลธาตุนาเวง 
เรื่อง เรื่องการจําหนา่ยสนิคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม
บาท/ป ี

๑. 

 

 

๒. 

 

 

ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

ก. จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ  ฉบับละ 

ข. จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายสินค้า ฉบับละ 

บัตรสขุลักษณะประจําตัวผู้จําหนา่ยสนิคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ก. โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติฉบับละ 

ข. โดยลักษณะการเร่ขายสินค้า  ฉบับละ 

๕๐ 

๕๐ 

 

๓๐ 

๓๐ 

 
 
หมายเหตุ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.  ๒๕๔๕ กําหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับละไม่เกิน ๕๐ บาท / ปี 
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