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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
*************************************** 

หลักการ 

  เ พ่ือปรับปรุง เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลชมพู  ว)าด*วยการสาธารณสุข  พ.ศ.   ๒๕๔๖               
เรื่อง   ตลาด 

เหตุผล 

  เนื่องด*วยเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  ได*รับการยกฐานะเป3นเทศบาลเมืองเขลางค�นครตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดต้ังเทศบาลตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  เป3นเทศบาลเมืองเขลางค�
นคร  ลงวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๗  โดยยังคงใช*เทศบัญญัติตําบลชมพู  ว)าด*วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖     
เรื่องตลาด  บังคับใช*อยู)  ดังนั้นเพ่ือเปลี่ยนชื่อเทศบัญญัติให*ตรงกับชื่อเทศบาลป<จจุบันและเพ่ือประโยชน�ในการ
ควบคุมหรือกํากับดูแลตลาดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕       
ให*กระทําได*โดยการตราเป3นเทศบัญญัติจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

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

  โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู  ว)าด*วยการสาธารณสุข  เรื่องตลาด 
พ.ศ.๒๕๔๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๒  มาตรา ๖๓  แห)งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา ๓๕  มาตรา ๓๗  
มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห)งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  อันเป3นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  เทศบาล
เมืองเขลางค�นคร  โดยได*รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค�นคร และผู*ว)าราชการจังหวัดลําปาง        
จึงตราเทศบัญญัติไว*ดังต)อไปนี้ 

  ข%อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว)า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข%อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร นับต้ังแต)วันถัดจากวันท่ีได*ประกาศ 
ไว*โดยเปHดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค�นคร แล*วเจ็ดวัน 

ข%อ ๓ ให*ยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู ว)าด*วยการสาธารณสุข  เรื่อง ตลาด พ.ศ. 
๒๕๔๖” 

บรรดาเทศบัญญัติ ข*อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ ง อ่ืนใดในส)วนท่ีได*ตราไว*แล*ว              
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย*งกับเทศบัญญัตินี้ ให*ใช*เทศบัญญัตินี้แทน 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ข%อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว)า  สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไว*ให*ผู*ค*าใช*เป3นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน)ายสินค*าประเภท

สัตว� เนื้อสัตว� ผัก ผลไม* หรืออาหารอันมีสภาพเป3นของสด ประกอบหรือปรุงแล*วหรือของเสียง)าย ท้ังนี้ ไม)ว)าจะมี
การจําหน)ายสินค*าประเภทอ่ืนด*วยหรือไม)ก็ตาม และหมายรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว*สําหรับให*ผู*ค*าใช*เป3นท่ีชุมนุม   
เพ่ือจําหน)ายสินค*าประเภทดังกล)าวเป3นประจําหรือเป3นครั้งคราว หรือตามวันท่ีกําหนด 

“สินค%า” หมายความว)า  สิ่งของท่ีซื้อขายกัน 
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“อาหาร”  หมายความว)า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได*แก)  
     (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเข*าสู)ร)างกายไม)ว)าด*วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 

แต)ไม)รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต)อจิตประสาท หรือยาเสพติดให*โทษตามกฎหมายว)าด*วยการนั้น แล*วแต)กรณี 
     (๒) วัตถุท่ีมุ)งหมายสําหรับใช*หรือใช*เป3นส)วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต)งกลิ่นรส 

“อาหารสด” หมายความว)า  อาหารประเภทสัตว�  เนื้อสัตว�  ผัก  ผลไม*  และของอ่ืนๆ  ท่ีมี 
สภาพเป3นของสด 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ” หมายความว)า  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว� หรือเนื้อสัตว�ท่ีมี
การชําแหละ  ณ  แผงจําหน)ายสินค*า 

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว)า อาหารท่ีได*ผ)านการทํา ประกอบ หรือปรุงสําเร็จ
พร*อมท่ีจะรับประทานได*  รวมท้ังของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต)างๆ 

“อาหารแปรรูป” หมายความว)า  อาหารสดท่ีแปรรูป  ทําให*แห*ง  หรือหมักดองหรือในรูปอ่ืนๆ 
รวมท้ังท่ีใช*สารปรุงแต)งอาหาร 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว)า  การจัดการและควบคุมป<จจัยต)างๆ  เพ่ือให*อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีท่ีเป3นพิษซ่ึงเป3นอันตรายต)อสุขภาพอนามัยของผู*บริโภค  เช)น  อาหาร  ผู*สัมผัส
อาหาร  สถานท่ีทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหน)ายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ�  สัตว�และแมลงท่ีเป3นพาหะนําโรค 

“การล%างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว)า การทําความสะอาดตัวอาคาร         
แผงจําหน)ายสินค*าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ)อดักไขมัน บ)อพักน้ําเสีย           
ท่ีเก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ห*องส*วม ท่ีป<สสาวะ อ)างล*างมือ และบริเวณตลาดให*สะอาด ไม)มีสิ่งปฏิกูลหรือ   
มูลฝอย หยากไย) ฝุQนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังให*มีการฆ)าเชื้อ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช*ต*องไม)มีผลกระทบต)อ   
ระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว)า  อุจจาระหรือป<สสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเป3น     
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว)า  เศษกระดาษ เศษผ*า  เศษอาหาร  เศษสินค*า  เศษวัสดุ  ถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใส)อาหาร  เถ*า  มูลสัตว�  ซากสัตว� หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตว�  หรือท่ีอ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป3นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว)า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช)เป3นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช*ประโยชน�หรือใช*สัญจรได* 
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“อาคาร”  หมายความว)า  ตึก  บ*าน  เรือน  โรง  ร*าน  แพ  คลังสินค*า  สํานักงานหรือสิ่งท่ีสร*างอย)าง
อ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข*าอยู)หรือเข*าใช*สอยได* 

“เจ%าพนักงานท%องถ่ิน”  หมายความว)า  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร 
“เจ%าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว)า  เจ*าพนักงานซ่ึงได*รับการแต)งต้ังจากรัฐมนตรีว)าการ

กระทรวงสาธารณสุขให*ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

ข%อ ๕  ห*ามมิให*ผู*ใดจัดต้ังตลาด เว*นแต)ได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช*เป3นตลาดภายหลังจากท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*ออก

ใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล*ว จะกระทําได*ต)อเม่ือได*รับอนุญาตเป3นหนังสือจาก  เจ*าพนักงานท*องถ่ิน 
ความในข*อนี้มิให*ใช*บังคับแก) กระทรวง ทบวง กรม ราชการส)วนท*องถ่ิน หรือองค�กรของรัฐท่ีได*จัดต้ัง

ตลาดข้ึนตามอํานาจหน*าท่ี แต)ในการดําเนินกิจการตลาดจะต*องปฏิบัติเช)นเดียวกับผู*รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติ
อ่ืนแห)งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด*วย และให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน มีอํานาจ
กําหนดเง่ือนไขเป3นหนังสือให*ผู*จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป3นการเฉพาะรายก็ได* 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะของตลาด 

 ข%อ ๖  ตลาด  แบ)งออกเป3น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
 (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได*แก) ตลาดท่ีมีโครงสร*างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว*ในส)วนท่ี ๑ 
 (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได*แก) ตลาดท่ีไม)มีโครงสร*างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว*ในส)วนท่ี ๒ 

 ข%อ ๗  ท่ีตั้งของตลาดต*องต้ังอยู)ห)างไม)น*อยกว)า  ๑๐๐ เมตร จากแหล)งท่ีก)อให*เกิดมลพิษของเสีย โรงเลี้ยง
สัตว� แหล)งโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป3นอันตรายต)อสุขภาพอนามัย เว*นแต)  จะมีวิธีการปSองกัน
ซ่ึงเจ*าพนักงานสาธารณสุขได*ให*ความเห็นชอบแล*ว 
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ส=วนท่ี ๑ 
ตลาดประเภทท่ี  ๑ 

  ข%อ ๘  ตลาดประเภทท่ี ๑  ต*องมีส)วนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสร*าง  คือ  อาคาร         
สิ่งปลูกสร*างสําหรับผู*ขายของ ท่ีขนถ)ายสินค*า ห*องส*วม ท่ีป<สสาวะ อ)างล*างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
และท่ีจอดยานพาหนะตามท่ีกําหนดไว*ในส)วนนี้ 

  ข%อ ๙  อาคารสิ่งปลูกสร*างสําหรับผู*ขาย ต*องมีและเป3นไปตามหลักเกณฑ� และสุขลักษณะ 
ดังต)อไปนี้ 
       (๑)  ถนนรอบอาคารตลาดกว*างไม)น*อยกว)า  ๔  เมตร  และมีทางเข*าออกบริเวณตลาด    
กว*างไม)น*อยกว)า  ๔  เมตร  อย)างน*อยหนึ่งทาง 
       (๒)  ตัวอาคารตลาดทําด*วยวัสดุถาวร  ม่ันคง  และแข็งแรง 
       (๓) หลังคาสร*างด*วยวัส ดุทนไฟและแข็งแรงทนทาน  ความสู งของหลังคาต*อง มี             
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
       (๔)  พ้ืนทําด*วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไม)ดูดซึม  เรียบ  ล*างทําความสะอาดง)าย  ไม)มีน้ําขังและ
ไม)ลื่น 
       (๕)  ทางเดินภายในอาคารมีความกว*างอย)างน*อย  ๒  เมตร 
       (๖)  เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด*วยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปSองกันสัตว�  เช)น 
สุนัข  มิให*เข*าไปในตลาด 
       (๗)  การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม  และไม)มีกลิ่นเหม็นอับ 
       (๘)  ความเข*มข*นของแสงสว)างในอาคารตลาดไม)น*อยกว)า  ๒๐๐  ลักซ�   
       (๙ )  แผงขายสินค* าประเภทอาหาร ทําด* วยวัส ดุถาวร   เรียบ  มีความลาดเ อียง                   
ทําความสะอาดง)าย  มีความสูงจากพ้ืนไม)น*อยกว)า  ๖๐ เซนติเมตร  มีพ้ืนท่ีไม)น*อยกว)า  ๑.๕  ตารางเมตร        
และมีทางเข*าออกสะดวก  โดยมีท่ีนั่งสําหรับผู*ขายของแยกต)างหากจากแผง 
       (๑๐) มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท)ออย)างเพียงพอ สําหรับล*างสินค*าหรือล*างมือ  
ท้ังนี้  ต*องวางท)อในลักษณะท่ีปลอดภัย  ไม)เกิดการปนเปVWอนจากน้ําโสโครก  ไม)ติดหรือทับท)อระบายน้ําเสียหรือ  
สิ่งปฏิกูล ดังต)อไปนี้ 
   (ก) มีท่ีล*างอาหารสดอย)างน*อย  ๑ จุด  และในแต)ละจุดจะต*องมีกXอกน้ําไม)น*อยกว)า       
๓  กXอก  กรณีมีแผงจําหน)ายอาหารสดต้ังแต)  ๓๐  แผง  ข้ึนไป  ต*องจัดให*มีท่ีล*างอาหารสด  ๑  จุดต)อจํานวนแผง
จําหน)ายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถ*าเกิน  ๑๕  แผง  ให*ถือเป3น  ๓๐  แผง 
 



-๕- 

   (ข) มีกXอกน้ําประจําแผงจําหน)ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ  และแผงจําหน)าย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ   
   (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต)อการใช*  กรณีท่ีมีแผงจําหน)าย
อาหารสดต้ังแต)  ๕๐  แผงข้ึนไป  ต*องจัดให*มีน้ําสํารองอย)างน*อย  ๕  ลูกบาศก�เมตรต)อจํานวนแผงจําหน)าย 
อาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถ*าเกิน  ๕๐  แผง  ให*ถือเป3น  ๑๐๐  แผง 
       (๑๑)  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  ต*องเป3นไปตามกฎหมายว)าด*วยการ
ควบคุมอาคาร  ท้ังนี้ ให*มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ)อดักไขมันด*วย 
       (๑๒)  การติดต้ังระบบการปSองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว)าด*วยการควบคุมอาคาร 
   ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิให*ใช*กับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนก)อนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔        
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช*บังคับ  และมีข*อจํากัดเรื่อง
พ้ืนท่ีซึ่งไม)อาจจัดให*มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข*าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนด 

  ข%อ ๑๐  ต*องจัดให*มีท่ีขนถ)ายสินค*าต้ังอยู)ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพ้ืนท่ีเพียงพอ
สําหรับการขนถ)ายสินค*าในแต)ละวัน  และสะดวกต)อการขนถ)ายสินค*าและการรักษาความสะอาด 
   ความในวรรคหนึ่ง มิให*ใช*บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนก)อนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔          
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช*บังคับ และมีข*อจํากัด      
เรื่องพ้ืนท่ีซึ่งไม)อาจจัดให*มีท่ีขนถ)ายสินค*าตามท่ีกําหนดได* 

ข%อ ๑๑  ต*องจัดให*มีห*องส*วม  ท่ีป<สสาวะ และอ)างล*างมือตามแบบ และจํานวนท่ีกําหนด        
ในกฎหมายว)าด*วยการควบคุมอาคาร  และต้ังอยู)ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีท่ีอยู)ในอาคาร
ตลาดต*องแยกเป3นสัดส)วนโดยเฉพาะ  มีผนังก้ันโดยไม)ให*ประตูเปHดสู)บริเวณจําหน)ายอาหารโดยตรง 

ข%อ ๑๒  ต*องจัดให*มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามกฎหมายว)าด*วยการควบคุมอาคาร  
ต้ังอยู)นอกตัวอาคารตลาดและอยู)ในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเข*าออกได*สะดวก  มีการปกปHดและปSองกันไม)ให*สัตว�
เข*าไปคุ*ยเข่ีย ตามท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของเจ*าพนักงานสาธารณสุข  

  ข%อ ๑๓  ต*องจัดให*มีท่ีจอดยานพาหนะ ไม)น*อยกว)าร*อยละ  ๑๐  ของพ้ืนท่ีอาคารรวมกัน 
   ความในวรรคหนึ่ง มิให*ใช*บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนก)อนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช*บังคับ และมีข*อจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี 
ซ่ึงไม)อาจจัดให*มีท่ีจอดยานพาหนะตามท่ีกําหนดได* 
 



-๖- 
ส=วนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี  ๒ 

  ข%อ ๑๔  ตลาดประเภทท่ี ๒ ต*องจัดให*มีสถานท่ีสําหรับผู*ขายของ ห*องส*วม ท่ีป<สสาวะ อ)างล*างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในส)วนนี้ 

  ข%อ ๑๕  สถานท่ีสําหรับผู*ขายของ ต*องมีและเป3นไปตามหลักเกณฑ�และสุขลักษณะ ดังต)อไปนี้ 
        (๑)  ทางเดินภายในตลาดมีความกว*างไม)น*อยกว)า  ๒  เมตร 
        (๒)  บริเวณสําหรับผู*ขายของประเภทอาหารสด ต*องจัดให*เป3นสัดส)วนโดยเฉพาะ  
โดยมีลักษณะเป3นพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไม)ลื่น  สามารถล*างทําความสะอาดได*ง)าย และไม)มีน้ําขัง เช)น พ้ืนคอนกรีต  
พ้ืนท่ีปูด*วยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพ้ืนลาดด*วยยางแอสฟ<ลต� 
        (๓)  แผงจําหน)ายสินค*าประเภทอาหาร ทําด*วยวัส ดุแข็งแรงท่ี มีผิว เรียบ             
ทําความสะอาดง)าย มีความสูงจากพ้ืนท่ีตลาดไม)น*อยกว)า  ๖๐  เซนติเมตร และอาจเป3นแบบพับเก็บได* 
        (๔)  น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย)างเพียงพอ  และจัดให*มีท่ีล*างทําความสะอาด
อาหาร  และภาชนะในบริเวณแผงจําหน)ายอาหารสด  แผงจําหน)ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ  และ        
แผงจําหน)ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  
        (๕)  ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีล*าง  โดยเป3นรางแบบเปHด  ทําด*วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ     
มีความลาดเอียง ให*สามารถระบายน้ําได*สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก)อนระบายน้ําออกสู)ท)อระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหล)งน้ําสาธารณะ  และไม)ก)อให*เกิดความเดือดร*อนแก)ประชาชนข*างเคียง  ในกรณีจําเป3น  เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ิน  โดยคําแนะนําของเจ*าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให*จัดให*มีบ)อดักไขมันหรือบ)อพักน้ําเสีย          
ก)อนระบายน้ําออกสู)ท)อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล)งน้ําสาธารณะก็ได* 
        (๖)  กรณีท่ีมีโครงสร*างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ*าใบ เต็นท� ร)มหรือ   
สิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ต*องอยู)ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง 

  ข%อ ๑๖  ต*องจัดให*มีห*องส*วม ท่ีป<สสาวะ  และอ)างล*างมือ ตามจํานวนและหลักเกณฑ�           
ด*านสุขลักษณะท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจ*าพนักงานสาธารณสุข  และต้ังอยู)ในท่ีเหมาะสม
นอกสถานท่ีขายของ  เว*นแต)จะจัดให*มีส*วมเคลื่อนท่ี  ส*วมสาธารณะ ส*วมเอกชน  หรือส*วมของหน)วยงานราชการ      
ท่ีได*รับอนุญาตให*ใช*อยู)ในบริเวณใกล*เคียง  ท้ังนี้ ให*มีระยะห)างจากตลาดไม)เกิน  ๕๐ เมตร 

  ข%อ ๑๗  ต*องจัดให*มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย)างเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแต)ละวัน  และปกปHด  ปSองกันไม)ให*สัตว�เข*าไปคุ*ยเข่ีย 



-๗- 

  ข%อ ๑๘  เ ม่ือผู* รับใบอนุญาตให*จัด ต้ังตลาดประเภทท่ี ๒  ได* ดําเนินกิจการต)อเนื่องกัน            
เป3นระยะเวลาหนึ่งแล*ว ถ*าเจ*าพนักงานท*องถ่ินเห็นว)าตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป3น       
ตลาดประเภทท่ี ๑  ได*  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินและผู*ได*รับใบอนุญาตร)วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒  ให*เป3นตลาดประเภทท่ี ๑  ตามเทศบัญญัตินี้   ตามระยะเวลาและข้ันตอน               
ท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

  ข%อ ๑๙  การจัดวางสินค*าในตลาดแต)ละประเภท ต*องจัดให*เป3นหมวดหมู) และไม)ปะปนกัน         
เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปSองกันการปนเปVWอนในอาหาร 

  ข%อ  ๒๐  การเปHดและปHดตลาด ระหว)างเวลา  ๐๔.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๒๒.๐๐  น. หรือให*เป3นไป
ตามเวลาท่ีผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นขอไว*ในคําขอรับใบอนุญาต  

  ข%อ ๒๑  ผู* ท่ีได*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๑  ต*องรับผิดชอบการดูแลเก่ียวกับ         
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป3นระเบียบเรียบร*อยภายในตลาดให*ถูกสุขลักษณะ  
ดังต)อไปนี้ 
   (๑)  บํารุงรักษาโครงสร*างต)างๆ ของตลาด ให*อยู)ในสภาพท่ีใช*งานได*ดีตลอดเวลา เช)น  
ตัวอาคาร  พ้ืน  ฝSาเพดาน  แผงจําหน)ายสินค*า  ระบบบําบัดน้ําเสีย  หรือน้ําท้ิงและทางระบายน้ํา  อุปกรณ�ต)างๆ  
เช)น  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กXอกน้ํา  ท)อน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

   (๒)  จัดให*มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง      
ดักมูลฝอย  บ)อดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง  และทางระบายน้ํา  มิให*มีกลิ่นเหม็นเป3นประจําทุกวัน  
และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให*ถูกสุขลักษณะเสมอ 
   (๓)  ดูแลห*องส*วม  ท่ีป<สสาวะ  และอ)างล*างมือให*อยู)ในสภาพท่ีสะอาด ใช*การได*ดีและ
เปHดให*ใช*ตลอดเวลาท่ีเปHดตลาด 
   (๔)  จัดให*มีการล*างทําความสะอาดเป3นประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหน)ายอาหารสด
และแผงจําหน)ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ  และมีการล*างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย)างน*อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต)อ  เจ*าพนักงานท*องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ*าพนักงานสาธารณสุข    
อาจแจ*งให*มีการล*างตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกว)าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได* 
   (๕)  จัดให*มีการกําจัดสัตว�หรือแมลงท่ีเป3นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย)างน*อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 
   (๖)  ดูแลแผงจําหน)ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ  มิให*ปล)อยน้ําหรือของเหลว  
จากแผงลงสู)พ้ืนตลาด และจัดให*มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู)ทางระบายน้ําหลักของตลาด 



-๘- 

ข%อ ๒๒  ผู* ท่ีได*รับอนุญาตให*จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๒  ต*องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป3นระเบียบเรียบร*อยภายในตลาดให*ถูกสุขลักษณะ  
ดังต)อไปนี้ 

 (๑)  จัดให*มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรง      
ดักมูลฝอยรวมท้ังกรณีท่ีมีบ)อดักไขมัน  บ)อพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิให*มีกลิ่นเหม็นเป3นประจําทุกวันท่ี      
ทําการ  และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให*ถูกสุขลักษณะอยู)เสมอ 

 (๒)  ดูแลห*องส*วม  ท่ีป<สสาวะ  และอ)างล*างมือให*อยู)ในสภาพท่ีสะอาด  ใช*การได*ดี  และ
เปHดให*ใช*ตลอดเวลาท่ีเปHดตลาด 

 (๓)  จัดให*มีการล*างทําความสะอาดตลาดเป3นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน)าย
อาหารสด และแผงจําหน)ายอาหารประเภทเนื้อสัตว�ชําแหละ  ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต)อ  ให*ดําเนินการ
ล*างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล   

 (๔)  จัดให*มีการปSองกันไม)ให*น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน)ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว�ชําแหละลงสู)พ้ืนตลาด 

  ข%อ ๒๓  เพ่ือประโยชน�ในการปSองกันเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเป3นอันตราย  หรือการระบาดของ
โรคติดต)อ  ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๑  และตลาดประเภทท่ี  ๒  ต*องไม)กระทําการ และต*อง
ควบคุมดูแลมิให*ผู*ใดกระทําการ  ดังต)อไปนี้ 
       (๑)  จําหน)ายอาหารท่ีไม)สะอาดหรือไม)ปลอดภัยตามกฎหมายว)าด*วยอาหารในตลาด  
       (๒)  นําสัตว�ทุกชนิดเข*าไปในตลาด  เว*นแต)สัตว�ท่ีนําไปขังไว*ในท่ีขังสัตว�เพ่ือจําหน)าย 
       (๓)  ฆ)าหรือชําแหละสัตว�ใหญ)  เช)น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมท้ังฆ)า
หรือชําแหละสัตว�ปZกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข*หวัดใหญ)ท่ีติดต)อจากสัตว�ในเขตท*องท่ีนั้น  
       (๔)  สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  จนทําให*สถานท่ีสกปรก  รกรุงรัง  เป3นเหตุ
รําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเป3นอันตราย  หรือเป3นท่ีเพาะพันธุ�สัตว�หรือแมลงท่ีเป3นพาหะนําโรค 
       (๕)  ถ)ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจัดไว*สําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 
       (๖)  ทําให*น้ําใช*ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป3นเหตุให*เป3นหรืออาจอันตรายต)อสุขภาพ 
       (๗)  ก)อหรือจุดไฟไว*ในลักษณะซ่ึงอาจเป3นท่ีเดือดร*อนหรือเกิดอันตรายต)อผู*อ่ืน 
       (๘)  ใช*ตลาดเป3นท่ีพักอาศัยหรือเป3นท่ีพักค*างคืน  
       (๙)  การกระทําอ่ืนใดท่ีอาจก)อให*เกิดเหตุรําคาญ  มลพิษท่ีเป3นอันตราย  หรือการระบาดของ
โรคติดต)อ   เช)น  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 
 
 
 



-๙- 

หมวด ๔ 
ผู%ขายของและผู%ช=วยขายของในตลาด 

 
  ข%อ ๒๔  ผู*ขายของและผู*ช)วยขายของในตลาดต*องปฏิบัติ  และให*ความร)วมมือกับผู*รับใบอนุญาต
ให*จัดต้ังตลาด  เจ*าพนักงานท*องถ่ิน  และเจ*าพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังต)อไปนี้ 
   (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ�ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
   (๒) การจัดหมวดหมู)ของสินค*า 
   (๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหน)ายสินค*าของตน 
   (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
   (๕) การล*างตลาด 
   (๖) การเข*ารับการฝ[กอบรมด*านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ  ตามหลักเกณฑ�               
ท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของเจ*าพนักงานสาธารณสุข 
   (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศกําหนด  โดยคําแนะนําของ              
เจ*าพนักงานสาธารณสุข 

  ข%อ ๒๕  ผู*ขายของและผู*ช)วยขายของในตลาดต*องปฏิบัติเก่ียวกับสินค*าและแผงจําหน)ายสินค*า  
ดังต)อไปนี้ 
   (๑) ให*วางสินค*าบนแผงจําหน)ายสินค*าหรือขอบเขตท่ีกําหนด  โดยห*ามวางสินค*าล้ํา   
แผงจําหน)ายสินค*าหรือขอบเขตท่ีกําหนด  และห*ามวางสินค*าสูงจนเกิดอันตรายหรือส)งผลกระทบต)อระบบ        
การระบายอากาศ และแสงสว)าง  
   (๒) ห*ามวางสินค*าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค*าประเภทอาหาร 
   (๓) ให*วางสินค*าประเภทอาหาร  เครื่องด่ืม  และภาชนะอุปกรณ�ในขอบเขตท่ีกําหนด  
โดยสูงจากพ้ืนตลาด ไม)น*อยกว)า  ๖๐  เซนติเมตร 
   (๔) ห*ามเก็บสินค*าประเภทอาหารไว*ใต*แผงจําหน)ายสินค*า เว*นแต)อาหารในภาชนะบรรจุ
ท่ีปHดสนิทตามกฎหมายว)าด*วยอาหาร  หรืออาหารท่ีมีการปSองกันการเน)าเสียและปกปHดมิดชิด  ท้ังนี้  ต*องมี       
การรักษาความสะอาดและปSองกันสัตว�หรือแมลงท่ีเป3นพาหะนําโรค 
   (๕)  ไม)ใช*แสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําให*ผู*บริโภคมองเห็นอาหารต)างไปจากสภาพท่ีเป3นจริง 
   (๖)  ห*ามต)อเติมแผงจําหน)ายสินค*า  เว*นแต)จะได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน    
โดยคําแนะนําของเจ*าพนักงานสาธารณสุข 

 

 

 



-๑๐- 

  ข%อ ๒๖  ผู*ขายของและผู*ช)วยขายของในตลาด ต*องมีสุขอนามัยส)วนบุคคล  ดังต)อไปนี้ 
   (๑)  ต*องไม)เป3นโรคติดต)อ  โรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไม)เป3นพาหะนําโรคติดต)อ  เช)น  
อหิวาตกโรค  ไข*รากสาดน*อย  โรคบิด  ไข*สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดต)อ
หรือระยะท่ีปรากฏอาการเป3นท่ีรังเกียจแก)สังคม  โรคผิวหนังท่ีน)ารังเกียจ  และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไข*หวัด
ใหญ) รวมท้ัง ไข*หวัดใหญ)ท่ีติดต)อมาจากสัตว�  และโรคตามท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ*า
พนักงานสาธารณสุข 
   (๒)  ในระหว)างการขายสินค*า ต*องแต)งกายสุภาพ  สะอาด  เรียบร*อย 
   (๓)  ในระหว)างขายสินค*าประเภทอาหารต*องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส)วนบุคคล  เช)น  
ไม)ไอหรือจามรดอาหาร  ไม)ใช*มือหยิบจับอาหารท่ีพร*อมรับประทานโดยตรง  ล*างมือให*สะอาดก)อนหยิบหรือ      
จับอาหาร ไม)สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจ*าพนักงาน
สาธารณสุข 

  ข%อ ๒๗  ผู*ขายของและผู*ช)วยขายของในตลาดต*องปฏิบัติให*ถูกสุขลักษณะในการจําหน)าย        
ทําประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช* และของใช*ต)างๆ ดังต)อไปนี้ 
   (๑)  อาหารท่ีขายต*องสะอาด  และปลอดภัย 
   (๒)  อาหารสดเฉพาะสัตว�  เนื้อสัตว�  และอาหารทะเล  ต*องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม)เกิน  
๕  องศาเซลเซียส  ในตู*เย็นหรือแช)น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
   (๓)  การจําหน)ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ ต*องใช*เครื่องใช*  ภาชนะท่ีสะอาด  และ    
ต*องมีอุปกรณ�ปกปHดอาหารเพ่ือปSองกันการปนเปVWอน  และรักษาอุปกรณ�ปกปHดอาหารนั้นให*สะอาดและใช*การได*ดี
อยู)เสมอ 
   (๔)  ในกรณีท่ีเป3นแผงจําหน)ายอาหาร  ซ่ึงมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร        
ต*องจัดสถานท่ีไว*เป3นสัดส)วน โดยเฉพาะเพ่ือการนั้น และต*องปฏิบัติให*ถูกต*องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
   (๕)  เครื่องมือ  เครื่องใช*  และภาชนะอุปกรณ�ท่ีใช*  เช)น  เขียง  เครื่องขูดมะพร*าว  จาน  
ชาม  ช*อนและส*อม  ตะเกียบ  และแก*วน้ํา  ต*องสะอาดปลอดภัย  มีการล*างทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต*อง 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

หมวด ๕ 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส=วนท%องถ่ินหรือองค�การของรัฐ 

  ข%อ ๒๘  เม่ือมีกรณีอย)างหนึ่งอย)างใดดังต)อไปนี้ เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส)วนท*องถ่ิน หรือองค�การของรัฐ ให*ถือว)าเป3นกรณีท่ีเกิดข้ึน หรือมีเหตุอันสมควร
สงสัยว)าจะเกิดความเสียหายอย)างร*ายแรงต)อสภาวะความเป3นอยู)ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน        
ซ่ึงจําเป3นต*องมีการแก*ไขโดยเร)งด)วนตามบทบัญญัติ มาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง  แห)งพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๑) ผลการตรวจวิเคราะห�ทางจุลินทรีย�จากการเก็บตัวอย)างอาหาร ตัวอย)างพ้ืนผิวภาชนะ 
อุปกรณ� หรือจากมือผู*ขายอาหารในตลาด พบว)ามีเชื้อจุลินทรีย�ท่ีทําให*เกิดโรคได* หรือมีเชื้อจุลินทรีย�ท่ีเป3นตัวบ)งชี้
ในปริมาณท่ีเกินกว)าเกณฑ�มาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�กําหนด 
  (๒) มีปริมาณสัตว�หรือแมลงท่ีเป3นพาหะนําโรค เช)น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกินกว)าเกณฑ�   
ท่ีกําหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ตลาดเป3นแหล)งแพร)ระบาดของโรคติดต)อ เช)น อหิวาตกโรค ไข*รากสาดน*อย บิด ไข*สุกใส หัด 
คางทูม วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข*หวัดใหญ) รวมถึงไข*หวัดใหญ)ท่ีติดต)อมาจากสัตว� และโรคอ่ืนท่ีต*อง     
แจ*งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว)าด*วยโรคติดต)อ โดยพบว)าผู*ขายของ
หรือผู*ช)วยขายของในตลาดเป3นโรคติดต)อ หรือพบผู*ปQวยเป3นโรคติดต)อซ่ึงยืนยันว)าบริโภคอาหารหรือได*รับเชื้อโรค
มาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซ่ึงทําให*เกิดการระบาดของโรคในสินค*าท่ีจําหน)ายในตลาดนั้น 
  (๔)  ถังเกรอะหรือถังบํ าบัดสิ่ งปฏิ กูลเ กิดการรั่ ว ไหลออกมาสู)สิ่ งแวดล*อมจนอาจเป3น             
แหล)งแพร)กระจายของเชื้อโรคหรือเป3นแหล)งเพาะพันธุ�ของสัตว�หรือแมลงท่ีเป3นพาหะนําโรค 

หมวด  ๖ 
ใบอนุญาต 

  ข%อ ๒๙  ห*ามมิให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน อนุญาตให*ผู*ใดดําเนินกิจการตลาดในท่ีหรือทางสาธารณะ 
เว*นแต) จะเป3นการดําเนินการของราชการส)วนท*องถ่ินเอง ท่ีไม)ก)อผลกระทบต)อประโยชน�สาธารณะ 
 
 
 
 



-๑๒- 

  ข%อ ๓๐  ผู*ใดประสงค�จะจัดต้ังตลาดจะต*องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว*ท*าย    
เทศบัญญัตินี้ พร*อมกับเอกสารและหลักฐานดังต)อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข*าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ*าหน*าท่ีของรัฐ 
     กรณีนิติบุคคล ให*แบบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐาน      

ท่ีแสดงการเป3นผู*มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอํานาจ (ถ*ามี) 
(๒) สําเนาทะเบียนบ*านของผู*รับใบอนุญาต 

   (๓) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน, เอกสารยินยอมให*ใช*สถานท่ี
ประกอบกิจการ 
   (๔) แผนผังแสดงรายละเอียดการจัดวางสินค*า ภายในตลาด 

กรณีจัดตั้งใหม=จะต%องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังต=อไปนี้ 
(๑) สําเนาใบอนุญาตการก)อสร*างอาคารตลาดตามกฎหมายว)าด*วยการควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  
(๒) แผนผังพ้ืนท่ีตลาด (พอสังเขป) 

ข%อ ๓๑  ผู*ขอรับใบอนุญาต  อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข ดังต)อไปนี้ 
(๑) จัดให*มีหมายเลขแผง  ชื่อ ท่ีอยู)ผู*ขายของ  ติดต้ังประจําแผง  และมองเห็นชัดเจน 
(๒) มีการอํานวยความสะดวกด*านระบบการจราจร 
(๓) จัดให*มีตู*แสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
(๔) จัดให*มีตราชั่งกลางท่ีได*มาตรฐานไว*บริการผู*บริโภคภายในตลาด และอยู)ในจุด       

ท่ีมองเห็นได*ชัดเจนตามความเหมาะสม 
(๕) จัดให*มีผู*ทําความสะอาดห*องส*วม  อย)างน*อยวันละ  ๒  ครั้ง 
(๖) ห*ามวางจําหน)ายสินค*ารุกล้ําท่ีและทางสาธารณะ 
(๗) จัดให*มีสถานท่ีให*ความรู*แก)ผู*บริโภคภายในตลาด 
(๘) จัดให*มีการตรวจสอบการปนเปVWอนในอาหารเป3นอันตรายต)อสุขภาพอย)างน*อย        

๕ ชนิด ได*แก) สารบอแรกซ� สารฟอร�มาลีน สารไฮโดรซัลไฟต� กรดซาลิซิลิค และสารตกค*าง ยาฆ)าแมลง 
(๙) จัดให*มีเจ*าหน*าท่ีของตลาดท่ีผ)านการฝ[กอบรมใช*วิธีชุดทดสอบสารปนเปVWอนในอาหาร

อย)างง)ายไว*ประจําจุดทดสอบ 
(๑๐) บริเวณห*องส*วมมีท่ีรองรับมูลฝอยทําด*วยวัสดุแข็งแรง ไม)รั่วซึม และมีฝาปHด 
(๑๑) ให*มีการแยกประเภทมูลฝอยเป3นมูลฝอยสดและมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยอันตราย 

 



-๑๓- 

(๑๒) จัดให*มีกลุ)ม / ชมรมผู*ประกอบการตลาด ผู*ขายของ ผู*ช)วยขายของ ผู*บริโภคหรือ
อ่ืนๆ เช)น กิจกรรมการออกกําลังกาย 

(๑๓) ให*มีการติดปSายแสดงราคาสินค*า 

ข%อ  ๓๒  กรณีตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีใช*สอยรวมกันทุกชั้นอาคาร  ต้ังแต)  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป  
ต*องรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต)ละเดือนตามแบบ  ทส.๒  ตามพระราชบัญญัติส)งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอต)อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

ข%อ ๓๓  ผู*ได*รับการอนุญาตต*องมารับใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต)วันท่ีได*รับหนังสือ       
แจ*งการอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน หากไม)มารับภายในกําหนดเวลาดังกล)าวโดยไม)มีเหตุผลอันสมควร       
ถือว)าสละสิทธิ์ 

  ข%อ ๓๔  เม่ือได*รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต)ออายุใบอนุญาตให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน      
ตรวจความถูกต*องและความสมบูรณ�ของคําขอ ถ*าปรากฏว)าคําขอดังกล)าวไม)ถูกต*องหรือไม)สมบูรณ�ตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ หรือเ ง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ในเทศบัญญัตินี้   ให* เจ*าพนักงานท*องถ่ินรวบรวมความไม) ถูกต*องหรือ              
ความไม)สมบูรณ�นั้นท้ังหมด และแจ*งให*ผู*ขอใบอนุญาตแก*ไขให*ถูกต*องและสมบูรณ�ในคราวเดียวกัน และในกรณีท่ี
จําเป3นท่ีจะต*องส)งคืนคําขอแก)ผู*ขออนุญาต  ก็ให*ส)งคืนคําขอพร*อมท้ังแจ*งความไม)ถูกต*องหรือความไม)สมบูรณ�      
ให*ทราบภายในสิบห*าวันนับแต)วันได*รับคําขอ 
   เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม)อนุญาตพร*อมด*วย
เหตุผลให*ผู*ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต)วันได*รับคําขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต*องหรือครบถ*วน       
ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
   ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป3นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม)อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม)อาจมีคําสั่ง
ไม)อนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม)เกินสองครั้ง  ครั้งละไม)เกินสิบห*าวัน 
แต)ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลาและเหตุจําเป3นแต)ละครั้งให*ผู*ขอใบอนุญาตทราบก)อนสิ้นกําหนดเวลาตาม   
วรรคสองหรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*แล*วนั้น  แล*วแต)กรณี 

  ข%อ ๓๕  ใบอนุญาตให*มีอายุหนึ่งปZนับแต)วันท่ีออกใบอนุญาต และให*ใช*ได*เพียงในเขตอํานาจ   
ของเทศบาลเมืองเขลางค�นครเท)านั้น 
   การขอต)ออายุใบอนุญาตจะต*องยื่นคําขอก)อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได*ยื่นคําขอ     
พร*อมกับเสียค)าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต)อไปได*จนกว)าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งไม)ต)ออายุใบอนุญาต 
   การขอต)ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให*ต)ออายุให*เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ตามข*อ  ๓๐  และข*อ  ๓๑ ด*วย 



-๑๔- 

  ข%อ ๓๖  ผู*ได*รับใบอนุญาตต*องเสียค)าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว*ท*าย   
เทศบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณีท่ีเป3นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก)อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
สําหรับกรณีท่ีเป3นการขอต)ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถ*ามิได*เสียค)าธรรมเนียมภายในเวลา  
ท่ีกําหนด  ให*ชําระค)าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละยี่สิบของจํานวนค)าธรรมเนียมท่ีค*างชําระ เว*นแต)ผู*ได*รับใบอนุญาต      
จะได*บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก)อนถึงกําหนดการเสียค)าธรรมเนียมครั้งต)อไป 
  ในกรณีท่ีผู*มีหน*าท่ีเสียค)าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค*างชําระค)าธรรมเนียมติดต)อกันเกินกว)า     
สองครั้ง  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว*จนกว)าจะได*เสียค)าธรรมเนียมและ
ค)าปรับจนครบจํานวน 

  ข%อ ๓๗  บรรดาค)าธรรมเนียมและค)าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให*เป3นรายได*ของเทศบาลเมือง        
เขลางค�นคร 

  ข%อ ๓๘  ผู*ได*รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต*องแสดงใบอนุญาตไว*โดยเปHดเผยและเห็นได*ง)าย 
ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข%อ ๓๙  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให*ผู*รับใบอนุญาต   
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต)วันท่ีได*ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ   
ท่ีกําหนดไว*ท*ายเทศบัญญัตินี้ 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให*เป3นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขดังต)อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให*ผู*ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึก    
การแจ*งความต)อพนักงานเจ*าหน*าท่ีแห)งท*องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต)อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ประกอบด*วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให*ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  โดยนําใบอนุญาตเดิมเท)าท่ีเหลืออยู) มาแสดงต)อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ประกอบด*วย 

  ข%อ ๔๐  ในกรณีท่ีปรากฏว)าผู*รับใบอนุญาต ไม)ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม) ถูกต*อง ตามบทแห)ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช*ใบอนุญาตได*ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต)ต*อง  
ไม)เกินสิบห*าวัน 

 



-๑๕- 

  ข%อ ๔๑  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว)าผู*รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังแต)สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต*องถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว)าได*กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม)ปฏิบั ติหรือปฏิบั ติไม) ถูกต*องตามบทแห)งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไข
ท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้     
และการไม)ปฏิบั ติหรือปฏิบั ติ ไม) ถูกต*องนั้นก)อให* เ กิดอันตรายอย)างร*ายแรงต)อสุขภาพของประชาชน                 
หรือมีผลกระทบต)อสภาวะความเป3นอยู)ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

  ข%อ ๔๒  คําสั่งพักใช*ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให*ทําเป3นหนังสือแจ*งให*ผู*รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม)พบผู*รับใบอนุญาต  หรือผู*รับใบอนุญาตไม)ยอมรับคําสั่งดังกล)าว ให*ส)งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย�ตอบรับ  หรือให*ปHดคําสั่งนั้นไว*ท่ีเปHดเผยเห็นได*ง)าย  ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*รับใบอนุญาต  
และให*ถือว)าผู*รับใบอนุญาตนั้นได*ทราบคําสั่งต้ังแต)เวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปHดคําสั่ง แล*วแต)กรณี 

  ข%อ ๔๓  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม)ได* จนกว)าจะพ*นกําหนดหนึ่งปZนับแต)วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

  ข%อ ๔๔  ผู*ใดฝQาฝVนหรือไม)ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต*องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว*ในบทกําหนด
โทษแห)งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

 

 

 





-๑๗- 

บัญชีอัตราค�าธรรมเนียม 
การออกใบอนุญาตและการต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

แนบท�ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค"นคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙                
 

ลําดับท่ี รายการ 
ค�าธรรมเนียมต�อป+ 

(บาท/ป+) 
 

๑. 
๒. 
 

 
ตลาดประเภทท่ี  ๑  ฉบับละ 
ตลาดประเภทท่ี  ๒  ฉบับละ 
 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

แบบคําร�องขออนุญาตประกอบกิจการ 

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

เรื่อง ขออนุญาตประกอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค/นคร 

  ข0าพเจ0า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... สัญชาติ ........................ 
อาศัยอยู5บ0านเลขท่ี ..................... ชุมชน............................................................. ถนน ............................................... 
ตําบล................................................................. อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง 
โทรศัพท/ ......................................................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี ....... ต5อนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค/นคร 
โดยใช0ชื่อตลาดว5า ....................................................................................................................................................... 
ต้ังอยู5  ณ  เลขท่ี ....................... หมู5ท่ี ........... ตําบล ...................... อําเภอ ..เมืองลําปาง.. จังหวัด ......ลําปาง..... 
โดยท่ีข0าพเจ0ารับทราบเง่ือนไขต5างๆในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค/นคร  เรื่อง  ตลาด  แล0ว  และขอรับรองว5า
ข0อมูลท่ีข0าพเจ0าให0ไว0แก5เจ0าหน0าท่ีเป?นความจริงทุกประการ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผู0ยื่นคําร0อง 
             (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู0ใดแจ0งให0เจ0าพนักงาน  ผู0กระทําการตามหน0าท่ี  จดข0อความอันเป?นเท็จ
ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค/สําหรับใช0เป?นพยานหลักฐานโดยประการท่ีน5าจะเกิดความเสียหายแก5
ผู0อ่ืนหรือประชาชน  ต0องระวางโทษจําคุกไม5เกินสามปIหรือปรบัไม5เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 



-๑๙- 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
ประเภท...........ตลาด................. 

 

        เขียนท่ี........เทศบาลเมืองเขลางค/นคร......... 
       วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............. 
  ๑. ข0าพเจ0า.........................................................................อายุ..............ปI  สัญชาติ........................ 
ท่ีอยู5เลขท่ี......................หมู5ท่ี............ตรอก/ซอย....................................... ถนน......................................................... 
แขวง/ตําบล........................................ เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท/..........................................................  ผู0ขออนุญาต 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  ) ตลาดประเภทท่ี  ๑ (ตลาดท่ีมีโครงสร0างอาคาร)  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร 
 (  ) ตลาดประเภทท่ี  ๒ (ตลาดไม5มีโครงสร0างอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร 
  ต้ังอยู5เลขท่ี...................หมู5ท่ี...........ชุมชน..................................ตรอก/ซอย.................................... 
ถนน..........................................ตําบล.........................................อําเภอ........เมืองลําปาง.......... จังหวัด.....ลําปาง...... 
ต5อ ......................นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค/นคร..(เจ0าพนักงานท0องถ่ิน)...................... 

  ๒. พร0อมคําขอนี้ ข0าพเจ0าได0แนบเอกสารและหลักฐานต5างๆ ดังนี้ 
  �   (๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข0าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ...........................) 

กรณีนิติบุคคล ให0แบบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานท่ีแสดง      
การเป?นผู0มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอํานาจ (ถ0ามี) 

  �   (๒) สําเนาทะเบียนบ0านของผู0รับใบอนุญาต 

  �   (๓) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน, เอกสารยินยอมให0ใช0สถานท่ี
ประกอบกิจการ 

  �   (๔) แผนผังแสดงรายละเอียดการจัดวางสินค0า ภายในตลาด 

  �   (๕) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม5ได0มาทําการด0วยตนเอง) 
กรณีจัดตั้งใหม�จะต�องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังต�อไปนี้ 

�   (๑) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว5าด0วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด   

�   (๒) แผนผังพ้ืนท่ีตลาด (พอสังเขป) 
 ข0าพเจ0าขอรับรองว5า ข0อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป?นจริงทุกประการ 
 
  (ลงชื่อ)..............................................ผู0ขอรับใบอนุญาต 
          (.............................................) 

คําขอเลขท่ี........../............. 



-๒๐- 

 ความเห็นของเจ0าพนักงานผู0ได0รับการแต5งต้ังจากเจ0าพนักงานท0องถ่ิน จากการตรวจสอบตลาด 
 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
 ๑. ................................................................................................................................................... 
 ๒. ................................................................................................................................................... 
 ๓. ................................................................................................................................................... 
 ๔. ................................................................................................................................................... 
 (    ) เห็นควรไม5อนุญาต เพราะ ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  (ลงชื่อ) .............................................................. 
           (............................................................) 
   ตําแหน5ง ......................................................... 
 
  (ลงชื่อ) ..............................................................เจ0าพนักงานสาธารณสุข 
           (............................................................) 
   ตําแหน5ง ......................................................... 
   วันท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. ....... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจ0าพนักงานท0องถิ่น 

(     ) อนุญาตให0ประกอบกิจการตลาดได0 
(     ) ไม5อนุญาตให0ประกอบกิจการตลาด 
 
 

   (ลงช่ือ) .........................................................เจ0าพนักงานท0องถ่ิน 

            (.........................................................) 
   ตําแหน5ง........................................................ 
   วันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. ................ 



-๒๑- 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๒- 

        (ด0านหน0า) 

        เลขท่ี ...................... 
ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

เทศบาลเมืองเขลางค"นคร 

 อนุญาตให0 (นาย, นาง, นางสาว) ........................สัญชาติ ........ อยู5บ0านเลขท่ี ............ หมู5ท่ี ............... 
ตรอก / ซอย ..........................ถนน ...........................ตําบล / แขวง ......................... อําเภอ / เขต ...................... 
จังหวัด ......................... โทรศัพท/ .............................. 
 ข0อ ๑ ดําเนินการจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ............. โดยใช0ชื่อตลาดว5า..............................................................   
ต้ังอยู5  ณ เลขท่ี ............หมู5ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................... ถนน...................................ตําบล ..................... 
อําเภอ ...เมืองลําปาง.... จังหวัด .......ลําปาง...... โทรศัพท/ .......................... มีพ้ืนท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร 
จํานวนแผงในตลาด...........แผง  ท้ังนี้ได0เสียค5าธรรมเนียมใบอนุญาต ..................บาท (............................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.........................ลงวันท่ี...................เดือน........................................พ.ศ. ..................... 
 ข0อ ๒ ผู0ได0รับใบอนุญาตต0องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต5อไปนี้ 
  (๑) ต0องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค/นคร เรื่อง ตลาด 
  (๒) ....................................................................................................................................... 
  (๓) ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให0ใช0ได0จนถึงวันท่ี ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ........................ 
   ออกให0  ณ  วันท่ี ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ........................ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)......................................................... 
           (........................................................) 
       นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค/นคร 
     เจ0าพนักงานท0องถ่ิน 
คําเตือน : 
 ๑) ต0องแสดงใบอนุญาตนี้ไว0ในท่ีเปNดเผยเห็นได0ง5าย ณ สถานท่ีท่ีได0รับใบอนุญาต 
 ๒) ต0องต5อใบอนุญาตก5อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นจะถือว5าใบอนุญาตสิ้นผลทางกฎหมาย 
 
 



-๒๓- 
           (ด0านหลัง) 
 

วัน / เดือน / ปI 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ปI 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ0าพนักงานท0องถ่ิน เล5มท่ี เลขท่ี วัน /เดือน /ปI 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 

คําขออนุญาตต�างๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการตลาด 
 
เลขท่ี .........../............. 
 
 ข0าพเจ0า (นาย, นาง, นางสาว) ........................................................................... อายุ ................ ปI 
สัญชาติ .................... อยู5บ0านเลขท่ี ............ หมู5ท่ี ............... ตรอก / ซอย ..........................ถนน ........................... 
ตําบล / แขวง ......................... อําเภอ / เขต ...................... จังหวัด ......................... โทรศัพท/ .............................. 
เป?นผู0ได0รับใบอนุญาตประกอบกิจการตาลาด ประเภท ...................... โดยใช0ชื่อตลาดว5า ......................................... 
ต้ังอยู5  ณ เลขท่ี ............หมู5ท่ี ............ ตําบล .......................... อําเภอ ........................ จังหวัด ................................ 
โทรศัพท/ .............................................................. โทรสาร ........................................................................................ 
 
 ข0าพเจ0าขอยื่นคําขออนุญาตต5อนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค/นคร เพ่ือการต5างๆ เก่ียวกับการ
ประกอบกิจการตลาด ดังนี้.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 ข0าพเจ0าขอรับรองว5าข0อความในแบบคําขออนุญาตต5างๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการตลาดนี้ เป?น
จริงทุกประการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ).....................................................ผู0ขออนุญาต 
    (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู0ใดแจ0งให0เจ0าพนักงาน  ผู0กระทําการตามหน0าท่ี  จดข0อความอันเป?นเท็จ
ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค/สําหรับใช0เป?นพยานหลักฐานโดยประการท่ีน5าจะเกิดความเสียหายแก5
ผู0อ่ืนหรือประชาชน  ต0องระวางโทษจําคุกไม5เกินสามปIหรือปรบัไม5เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 


