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บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...
***************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล

การดําเนินกิจการตลาดตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางสวนไมเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน และไดมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกมาบังคับใช
และใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ประกอบกับปจจุบันยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิดท่ีเกิดจากน้ําและอาหารและ
การปนเปอนของสารพิษท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคไดบอยข้ึน เพ่ือปองกันโรคระบาดและคุมครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองใหไดบริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย จึงเห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ... ข้ึน



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

*****************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
มาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลนครระยอง และผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด
พ.ศ. ...

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง นับแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย
ท้ังนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด
ลักษณะของตลาด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภคบริโภค หรือสิ่งของตางๆ ท่ีวางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก สัตวน้ํา

หรืออ่ืนๆท่ีชําแหละแลวหรือมีชีวิต รวมท้ังประเภท ผัก ผลไม หรืออ่ืนๆ เปนอาหารดิบ
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดท่ีแปรรูป ทําใหแหงหรือหมัก ดอง หรือในรูป

อ่ืนๆรวมท้ังสารปรุงแตงอาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอ่ิม กะป น้ําปลา ซอส เปนตน
“อาหารปรุงสําเร็จรูป” หมายความวา อาหารท่ีผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมท่ี

จะรับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด ยํา ยาง ฯลฯ รวมท้ังของหวานเครื่องดื่มชนิดตางๆ



“การลางตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร
แผงขายของในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน (ถามี) รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆรอบอาคารให
สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หยากไย ฝุนละออง  คราบสกปรกและอ่ืนๆ รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อโรค
และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด

“อาคาร” หมายความว า  ตึ ก  บ าน  เรื อน โรง  ร าน  แพ คลั งสินค า  สํ านักงาน
หรือสิ่งกอสรางอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด ภายหลังจากท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐท่ี
ไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินการกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามความในขออ่ืนแหงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองและใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปน
หนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได

ผังข้ันตอนการอนุญาตและแบบฟอรมเก่ียวกับการทะเบียนและการอนุญาต เปนไปตาม
รายละเอียดแนบทายเทศบัญญัตินี้

หมวด 2
ลักษณะตลาด

ขอ 5 ตลาดแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา

หรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 1
(2) ตลาดประเภทท่ี 2 ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนประจําหรือ

อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2

สวนท่ี 1
ตลาดประเภทท่ี 1

ขอ 6 ตลาดประเภทท่ี 1 ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูก
สรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม และท่ีถายปสสาวะ อางลางมือ ท่ีรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย
และท่ีจอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้

ตลาด



ขอ 7 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดอยาง
นอยหนึ่งทางท่ีกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง

(2) ตัวอาคารตองทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคงและแข็งแรง
(3) หลังคาตองสรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรง และทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พ้ืนตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบรอย ทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อตองมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร
(6) ประตู เครื่องก้ัน หรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง และสามารถปองกันสัตว

ตางๆมิใหเขาไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ
(9) แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความสะอาดงาย มีพ้ืนท่ี

แผงไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขาออกแผงของผูขายได
โดยสะดวก มีท่ีนั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะแยกตางหากจากแผง

(10) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา
หรือลางมือ ท้ังนี้ ตองวางทอใหมีลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอ
ระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย

(ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก
กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด ตั้งแต 30 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด 1 จุด ตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30 แผง

(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ

(ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีแผงจําหนายอาหารสด
ตั้งแต 50 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก
100 แผง เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือเปน 100 แผง

(11) มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือท้ิง และทางระบายน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ท้ังนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย

(12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4

(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี
ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดไว

ขอ 8 ท่ีขนถายสินคาตองจัดใหมีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวันและสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด

ตลาด



ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี
ซึ่งไมอาจจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได

ขอ 9 ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในตลาดตอง
แยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง และจะตองจัดใหมี
กระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง รวมท้ังจัดใหมีการทําความสะอาดเปน
ประจําทุกวัน

ขอ 10 ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปด
และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น

ขอ 11 ท่ีจอดรถตองจัดใหมีท่ีจอดรถตามความเหมาะสมท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

สวนท่ี 2
ตลาดประเภทท่ี 2

ขอ 12 ตลาดประเภทท่ี 2 ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ
อางลางมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้

ขอ 13 สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ทางเดินในตลาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปู
ดวยคอนกรีตสําเร็จหรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต

แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได

(3) น้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ

(4) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปดทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบมีความลาดเอียง
ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา
สาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออก
สูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได

(5) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง

ตลาด



ขอ 14 ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือตามจํานวน และหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีเหมาะสม
นอกสถานท่ีขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงาน
ราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร

ขอ 15 ตองจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข

ขอ 16 เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 2 ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี 2 นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาด
ประเภทท่ี 1 ไดใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทท่ี 2 ใหเปนตลาดประเภทท่ี 1 ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

หมวด 3
การดําเนินกิจการตลาด

ขอ 17 การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภท ตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกันเพ่ือ
สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร

ขอ 18 การเปดและปดตลาด ตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
ขอ 19 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 ตองปฏิบัติ เ ก่ียวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน

ตัวอาคาร พ้ืน ฝา เพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือท้ิง และทางระบายน้ําตางๆ เชน สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ

(2) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ

(3) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดีและเปดให
ใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด

(4) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง

ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละ 1 ครั้งก็ได

(5) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง

ตลาด



(6) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ มิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด

ขอ 20 ผู รับใบอนุญาตใหจัดตั้ งตลาดประเภทท่ี 2 ตองรับผิดชอบดูแลเ ก่ียวกับ
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(1) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ

(2) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด

(3) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ

(4) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพ้ืนตลาด

ขอ 21 เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 ตองไมกระทําการ
และควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้

(1) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(2) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย
(3) หามมิใหผูใดนําเนื้อหรือซากสัตวท่ีฆาและชําแหละโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ไมผานการตรวจโรค การตรวจ
เนื้อสัตวหลังฆาจากเจาพนักงานตรวจโรคสัตว และไมไดฆาและชําแหละในโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว เขามาจําหนายในตลาดโดยเด็ดขาด

(4) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกรในตลาด รวมท้ังฆาหรือ
ชําแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในทองท่ีนั้น

(5) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรังเปนเหตุ
รําคาญเกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

(6) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล

(7) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน
(9) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัย หรือเปนท่ีพักคางคืน
(10) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตรายหรือการระบาดของ

โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ตลาด



หมวด 4
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด

ขอ 22 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่องดังตอไปนี้

(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมูสินคา
(3) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม
(5) การลางตลาด
(6) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข
ขอ 23 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนาย

สินคา ดังตอไปนี้
(1) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผง

จําหนายสินคา หรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการ
ระบายอากาศและแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

(2) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(3) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนดโดยสูง

จากพ้ืนตลาดไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
(4) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษา
ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

(5) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง
(6) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 24 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนํา

โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข

(2) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ตลาด



(3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ
หรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร
ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 25 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตางๆ ดังตอไปนี้

(1) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร

(2) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน
5 องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

(3) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมือ ภาชนะท่ีสะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด และใชการไดดี
อยูเสมอ

(4) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหารตองจัดสถานท่ีไว
ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้น และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

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

หมวด 5
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐ
ขอ 26 เม่ือมีกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐ ใหถือเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะเกิดความเสียหายรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมี
การแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

(1) ผลตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพ้ืนผิวภาชนะ
อุปกรณหรือจากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรียท่ีเปนตัว
บงชี้ในปริมาณท่ีเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด

(2) มีปริมาณสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกวา
เกณฑท่ีกําหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

(3) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส
คางทูม หัด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคอ่ืนท่ี
ตองแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขายของ
หรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอหรือพบผูปวยเปนโรคติดตอ ซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อ
โรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรค ซึ่งทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาท่ีจําหนายในตลาดนั้น

ตลาด



(4) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

ขอ 27 หามมิใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในท่ีหรือทาง
สาธารณะ เวนแตจะเปนการดําเนินการของราชการทองถ่ินเองท่ีไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เม่ือผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินถูกตองครบถวน
แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาดเพ่ือพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเก่ียวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ท้ังนี้กอน
จะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตตองใหผูขออนุญาตหรือผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสท่ีจะ
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่ง
ดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย

หมวด 6
การอนุญาต

ขอ 28 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ประกาศกําหนด
ขอ 29 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 30 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์

ตลาด



ขอ 31 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยอง เทานั้น

การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ขอ 32 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ 33 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การรอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกอบดวย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 34 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
ไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 35 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต

(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีไมเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ตลาด



ขอ 36 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

ขอ 37 ใหใชแบบพิมพตางๆ ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.1
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหใชแบบ ตล.2
(3) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหใชแบบ ตล.3
(4) คําขออนุญาตการตางๆใหใชแบบ ตล.4
ขอ 38 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 39 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครระยอง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

หมวด 7
คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราท่ีกําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนัน้กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ 41 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลนคร
ระยอง

หมวด 8
บทกําหนดโทษ

ขอ 42 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ตลาด



ขอ 43 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองเปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศ คําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )

ผูวาราชการจังหวัดระยอง

ตลาด



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่องการดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

1. ตลาดประเภทท่ี 1 ฉบับละ 2,000

2. ตลาดประเภทท่ี 2 ฉบับละ 1,500

ตลาด



เลขท่ีรับ................../.......................... แบบ ตล.1
คําขอเลขท่ี............./..........................

คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

เขียนท่ี............................................................
วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ................................

ขาพเจา..................................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ.............................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................อยูบานเลขท่ี................................................
หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...................ถนน....................................แขวง/ตําบล..................................................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...............................รหสัไปรษณีย.......................โทรศัพท...............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

( ) ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ...............ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ............ตารางเมตร

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(4) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
(5) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
(6) อ่ืนๆ...........................................................
ขอรับรองวาขอความท่ีใหไวเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................ผูยื่นคําขอ
(...........................................)

ความเห็นเจาหนาท่ี
ตรวจแลวถูกตอง
ควรดําเนินการให
……………………….

คําสั่งนายกเทศมนตรีนครระยอง
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................เจาหนาท่ี (ลงชื่อ)........................................นายกเทศมนตรี
(.....................................)                                           (.......................................)

เจาพนักงานทองถ่ินเทศบาลนครระยอง



ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

อนุญาตให.............................................................................................................อายุ..............ป
สัญชาติ.........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................................................
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท....................................

1) ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตลาด..................................ตารางเมตร
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียม..................................บาท (..................................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.................ลงวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ..........................

2) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
2.1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยตลาด
2.2) ....................................................................................................................................
2.3) ....................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได ถึงวันท่ี .............เดือน..............................พ.ศ.............................

ออกให ณ วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ...........................

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

ตําแหนง.....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน

คําขอเลขท่ี
.................../.................

แบบ ตล.2



แบบ ตล.3
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

เขียนท่ี...............................................................
วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ.........................

ขาพเจา....................................................................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ...........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................................................
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย........................................โทรศัพท..............................................

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี..................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ

(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบอนุญาตเดิม
(4) ใบเสร็จคาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
(5) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(6) อ่ืน ๆ ระบ.ุ..........................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.......................................................)

คําขอเลขท่ี
.................../.................



แบบ ตล.4
คําขออนุญาตการตางๆท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด

เขียนท่ี...................................................................
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ............................

ขาพเจา......................................................................................................................อายุ..............ป
สัญชาติ.......................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท..........................................
ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................................
ตั้งอยู เลขท่ี...............หมูท่ี.............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท..................................
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตลาด..................................ตารางเมตร
ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม..................................บาท (..................................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี...................ลงวันท่ี............เดือน........................พ.ศ.............................

ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีนครระยอง ดวยขาพเจามีความประสงค
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.........................................................)

คําขอเลขท่ี
.................../.................



แผนผังแสดงท่ีตั้งตลาดพอสังเขป
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตล.1)

ของ...................................................................................................................................................
ตลาดตั้งอยูท่ี.......................หมูท่ี............ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ...........................
จังหวัด.....................................เบอรโทรศัพท...........................................

(ลงชื่อ).............................................................เจาหนาท่ี/ผูตรวจคําขอ
(............................................................)


