






ขั้นตอนและมาตรการสำหรับการจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
แนบท้ายคำสั่งจังหวัดแพร่ ที ่1455/๒๕๖๔ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
**************************************** 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดนิ 

 
1. ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน หรือผู้แทน 

ติดต่อเพ่ือขอรับทราบ (๑) มาตรการก่อนขออนุญาตให้เปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
(๒) มาตรการก่อนเริ่มเวลาเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน และ (๓) มาตรการระหว่างจัดตลาดนัด 
ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน จากนายอำเภอท้องที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

2. ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน หรือผู้แทน  
ยื่นคำขออนุญาตจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม ถนนคนเดิน ตามแบบที่กำหนด โดยจัดเตรียมเอกสาร แผนผัง 
ตามที่ปรากฏในมาตรการก่อนขออนุญาตให้เปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ต่อ ศปก.ตำบล  
แห่งท้องที่ท่ีเป็นสถานที่จัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 

3. ศปก.ตำบล พิจารณาและให้ความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดตลาดนัด ตลาดคลองถม 
และถนนคนเดิน โดยคำนึงถึงความพร้อมตามมาตรการป้องกันโรคของผู้ยื่นคำขอและจุดประสงค์ในการจัด
ประกอบกัน หากมีความเห็นว่าควรอนุญาตให้ส่งคำขอและเอกสารให้นายอำเภอท้องที่ต่อไป 

4. นายอำเภอท้องที่นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ศปก.อำเภอ พิจารณาอนุญาต โดยสามารถเพ่ิมเติมข้อกำหนด
ในการจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดินได้ เพ่ือให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพ 

5. เมื่อ ศปก.อำเภอ พิจารณาอนุญาตแล้ว ให้บันทึกถ้อยคำของผู้ยื่นคำขอในแบบ ปค.14 โดยมี
เนื้อหาสำคัญว่า “ผู้ยื่นคำขอยินยอมให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดอ่ืนๆ ของ ศปก.ตำบล 
และ ศปก.อำเภอ ทุกประการ” 

6. ให้นายอำเภอท้องที่มอบหมาย ศปก.อำเภอ หรือ ศปก.ตำบล แห่งท้องที่จัดตลาดนัด ตลาดคลองถม 
และถนนคนเดิน ติดตาม ตรวจสอบ การจัดตลาดนัดนั้น ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และข้อกำหนดอ่ืนๆ 
อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
 
 
 

ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ 
โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๓๗ 

โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๐๒๔ 
  



มาตรการก่อนขออนุญาตให้เปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
 

มาตรการหลัก มาตรการเฉพาะ 
     1. ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนน
คนเดิน จัดทำทะเบียนผู้ค้าในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ตามแบบ 
ที่กำหนด 

     ผู้ค้าและลูกจ้างที่จะวางแผงในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ที่มา
จากต่างจังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดแพร่ ต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีน 
หรือมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน ณ ถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ว่าผ่านการกักตัว 
ครบ 14 วัน จึงจะสามารถร่วมวางแผงในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดินได ้

     ๒. ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนน
คนเดิน จัดทำแผนผังพ้ืนที่ โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย คือ จำนวนแผงค้า ขนาดพ้ืนที่
ที่ใช้วางแผงค้า โดยสัดส่วนระหว่างแผงค้าต่อสถานที่ ต้องมีระยะห่างระหว่างแผง 
ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร สัดส่วนขนาดของตลาดต่อจำนวนผู้ค้าและผู้ ใช้บริการ  
ต้องไม่น้อยกว่า ๑ คน ต่อ ๔ ตารางเมตร 

 

     ๓. งดจัดสถานที่นั่งทานอาหารในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน  
     ๔. แสดงหลักฐานการวางมาตรการให้มีผู้ใช้บริการ ในห้วงเวลาหนึ่งๆ ไม่เกิน
สัดส่วนตามที่กำหนดในข้อ 2 อาทิ การจัดทำบัตรคิวเข้าตลาดให้มีจำนวนที่เหมาะสม
กับขนาดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 

 

     ๕. มีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ว่า พร้อมให้การสนับสนุนบุคลากร
ในการรักษาความสงบและช่วยสนับสนุนด้านการป้องกันโรค อาทิ รพ.สต. อบต. 
ตำรวจ 

 

     ๖. กำหนดช่องทางเข้าและออกตลาดแยกจากกันให้ชัดเจน แต่ให้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันเพ่ือประโยชน์ในการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 

 

     ๗. จัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A 
อย่างเคร่งครัด และตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 

 

     ๘. ระยะเวลาในการเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ให้อยู่ใน 
ห้วงเวลา 09.00 - 20.00 น. เท่านั้น 

 

 



มาตรการก่อนเริ่มเวลาเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
 

มาตรการหลัก มาตรการเฉพาะ 
     1. ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนน
คนเดิน ส่งทะเบียนผู้ค้าในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ตามแบบ 
ที่กำหนด ให้ ศปก.อำเภอ ทุกครั้งก่อนดำเนินการเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และ
ถนนคนเดิน 

 

     ๒. จัดวางแผงค้า จุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
ป้ายทางเข้า-ทางออก จัดเตรียมบุคลากรประจำจุดให้ตรงตามแผนผังที่ได้รับอนุญาต
จาก ศปก.อำเภอ 

 

     ๓. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก ศปก.อำเภอ หรือ ศปก.ตำบล  
เข้าตรวจสอบ สถานที ่และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคำแนะนำก่อนเปิดตลาด 

     กรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  ศปก.
อำเภอ หรือ ศปก.ตำบล ได้ อันเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องของผู้ประกอบ
กิจการ เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน เอง ให้เลื่อน
เวลาเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ออกไปจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

     ๔. จัดให้มีบุคลากรที่สามารถตัดสินใจแทนผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือ
ผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ได ้สำหรับประสานการปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าที่ของ ศปก.อำเภอ หรือ ศปก.ตำบล ตลอดเวลาที่จัดตลาดนัด ตลาดคลองถม 
และถนนคนเดิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการระหว่างจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
มาตรการหลัก มาตรการเสริม มาตรการจำเพาะ 

     1. ผู้ค้าทุกคนประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน
ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด เช่น Thai 
Save Thai 
     2. กำหนดทางเข้า-ออก ตลาดที่ชัดเจน  
     3 . กำหนดจุดคั ดกรองผู้ ค้ าและผู้ ใช้ บ ริการ
(ลงทะเบียน/ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย) ผู้ใช้บริการต้อง
ลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณตลาดนัด ตลาดคลองถม 
และถนนคนเดิน 
     4. ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
     5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
ใน จุ ด เข้ า -ออก  และแผงค้ าต้ อ งจั ดบ ริก าร เจล
แอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการ 
     6. ทำความสะอาดพ้ืนทางเดิน และผิวสัมผัสบ่อยๆ
สำหรับแผงจำหน่ายอาหารสด และกำจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องทุกครั้ง รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณ
ตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ตามหลัก
สุขาภิบาล ภายหลังเสร็จการจัดทุกครั้ง 
     7. ควบคุมจำนวนผู้ ใช้บริการไม่ให้แออัดเกิน 4 
ตารางเมตร/คน 
     8. จัดสภาพแวดล้อมในตลาดนัด ตลาดคลองถม 
และถนนคนเดิน ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ 
     9. บุคลากรของผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือ
ผู้จัดการตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน  
ที่สามารถตัดสินใจแทนผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ หรือ
ผู้จัดการได้ต้องอยู่ ณ จุดคัดกรอง ตลอดเวลาเพ่ือรอ
การประสานจากเจ้าหน้าที่ 
     ๑๐. ทำความสะอาดบัตรคิวทุกครั้งหลังใช้งาน 

     1. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ค้าและลูกจ้าง 
เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด 
     2. มีมาตรการในการลดการสัมผัส 
        - ระบบการสั่งซื้อกลับบ้าน 
        - ระบบการชำระเงินออนไลน์ 
     3. จัดทำทะเบียนแผงค้า ผู้ค้า ผู้ช่วยขาย และ
แรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในตลาดนัด ตลาดคลองถม 
และถนนคนเดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม 
กำกับ 
     4. จัดทำทะเบียนรถเร่จำหน่ายอาหารที่มาซื้อ
สินค้าในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 

     กรณีพบผู้ค้า ผู้ช่วยขาย ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าว
ที่ปฏิบัติงานในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคในพ้ืนที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพ่ือ
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการของคณะกรรมการโรคโรคติดต่อจังหวัด
กำหนด 

 



แบบคําขออนุญาตจัดตลาดนัด/ตลาดคลองถม/ถนนคนเดิน 
 

       เขียนท่ี............................................................... 
      วันท่ี......................เดือน..............................พ.ศ................. 
 
 ข�าพเจ�า..............................................................อายุ....................ป�  สัญชาติ.......................................... 
อยู�บ�านเลขท่ี..................................หมู�ท่ี..................ตรอก / ซอย...................ถนน............................................... 
ตําบล.....................................อําเภอ.................................จงัหวัด..............................รหัสไปรษณีย-...................... 
โทรศัพท-...............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................ 
 
 ขอยื่นคําขออนุญาตจัดตลาดนัด/ตลาดคลองถม/ถนนคนเดิน ชื่อ........................................................... 
สถานท่ีตั้ง.............................................................................................. หมู บ"าน/ซอย..........................................  
ตําบล................................................. อําเภอ........................................ จังหวัด.................................................... 
ตลาดมีพ้ืนท่ีประมาณ ............... ตารางเมตร จํานวนขาย ............... วัน/สัปดาห+ (ระบุวันจําหน าย....................) 
จํานวนแผงท่ีวางขายท้ังหมด...........................แผง โดยแยกประเภทแผงดังต อไปนี้ 

1. เนื้อสัตว+ จํานวน...................... แผง 
    1.1  หมู    จํานวน ............................... แผง        
    1.2  เป5ด, ไก , สัตว+ป7ก    จํานวน ............................... แผง        
    1.3  ววั       จํานวน ............................... แผง 
    1.4  อาหารทะเล    จํานวน ............................... แผง 
    1.5  อ่ืนๆ (ระบุ)............................. จํานวน ............................... แผง 
2. ผักสด จํานวน................................ แผง 
3. ผลไม"       จํานวน................................ แผง 
4. ขนม/ของหวาน      จํานวน................................ แผง 
5. อาหารปรุงสุก/อาหารพร"อมบริโภค จํานวน................................ แผง  
6. ของชํา/ของใช"ต างๆ      จํานวน................................ แผง 
7. อ่ืนๆ ระบุ............................................. จํานวน................................ แผง 
 ระบุ............................................. จํานวน................................ แผง 
 ระบุ............................................. จํานวน................................ แผง 

พร"อมคําขอนี้ ข"าพเจ"าได"แนบหลักฐานและเอกสารมาด"วย ดังนี้ คือ 
 .............  1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู"ยื่นคําขอ 

  .............  2)  แผนผังพ้ืนท่ี 
  .............  3)  หนังสือตอบรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน วยงานท่ีเก่ียวข"อง 

.............  4)  ทะเบียนผู"ค"าในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
  .............  5)  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... 
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แผนผังแสดงท่ีตั้งตลาดนัด/ตลาดคลองถม/ถนนคนเดิน โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป5นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู�ขออนุญาต 
     (..........................................................) 
 

ความเห็นของ ศปก.ตําบล 
 

                           (          )    เห็นควรอนุญาต 
                           (          )    เห็นควรไม�อนุญาต เพราะ................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
                                       (ลงช่ือ)................................................ 
                                                 (...........................................) 
                                       ตําแหน�ง............................................. 
                                              วันท่ี............../.........../........... 
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คําส่ังของ ศปก.อําเภอ 
 

                           (          )    อนุญาต 
                           (          )    ไม�อนุญาต เพราะ................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
                                       (ลงช่ือ)................................................ 
                                                 (...........................................) 
                                       ตําแหน�ง............................................. 
                                              วันท่ี............../.........../........... 
 

 
 
 
 
 



ทะเบียนผู�ค�าในตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน 
ชื่อตลาดนัด/ตลาดคลองถม/ถนนคนเดิน............................................................ อําเภอ...................................... จังหวัด.............................................. 

หมาย 
เลข
แผง 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ที่อยู+ โทรศัพท/ 

ประเภทสินค�า 
(เนื้อสัตว/, ผักสด, 

ผลไม�, ขนม, 
อาหารปรุงสุก, 
ของชํา, อื่นๆ) 

จํานวนคน
ประจําแผง 
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ที่ได�รับ
การฉีด
วัคซีน 

คนประจําแผงมา
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 ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความในแบบข�อมูลรายละเอียดของแผงขายนี้เป5นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู�ขออนุญาต 
     (..........................................................) 




