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บันทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบรางเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหวยไคร 

เรื่อง ตลาด 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

หลักการ 

ปรับปรงุเทศบัญญัติวาดวยตลาด 

 

เหตผุล 

   เน่ืองจากเทศบัญญัติวาดวยตลาดที่เทศบาลตําบลหวยไครตราข้ึน ไดใชบังคับมาเปนระยะ

เวลานานแลวและมีบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไมทันสมัย ไมสอดคลอง และไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

กลาวคือ กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ 

ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและวิธีการดําเนินการ

เพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล และแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการ

ดํารงชีพของประชาชน ซึ่งในบทเฉพาะกาลมีผลบังคับใหผูประกอบกิจการตลาดตองดําเนินการแกไขหรือ

ปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงตามระยะเวลาที่กําหนด ภายในระยะเวลา ๓ ป (ครบกําหนดในวันที่ 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) ตามมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเทศบาลจะตอง

ดําเนินการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติที่ใชบังคับอยูกอนมีกฎกระทรวงฉบับดังกลาว เพื่อกําหนดรายละเอียดการ

ดําเนินการในเขตเทศบาลใหเปนไปตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งแกไขถอยคําที่พิมพผิดพลาด วรรคตอน หรือขอความที่ไมสมบูรณในเทศบัญญัติ สมควร

ปรับปรุงเทศบัญญัติวาดวยตลาดเสียใหม ใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

สาธารณสุขที่เกี่ยวของจึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติน้ี 

 

 



เทศบญัญตัิเทศบาลตําบลหวยไคร 

เรื่อง ตลาด 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

______________________ 

 

   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไคร วาดวยตลาด 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๕  มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล         

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญติัใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลหวยไคร 

โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหวยไครและโดยความเห็นชอบจากผู วาราชการจังหวัดเชียงราย     

จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปน้ี 

   ขอ ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕” 

   ขอ ๒  เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหวยไคร แลวเจ็ดวัน 

   ขอ ๓  ใหยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

   ขอ ๔  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน      

เทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติน้ี ใหใชเทศบัญญัติน้ีแทน และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม

อัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติน้ี 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

_______________________ 

 

   ขอ ๕  ในเทศบัญญัติน้ี 

   “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจาํหนายสนิคาประเภท

สัตว เน้ือสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งน้ี ไมวา

จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคา 



-๒- 

ใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของตาง ๆ ที่วางจําหนายในตลาด 

   “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก 

   (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะ   

ใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

แลวแตกรณี 

   (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 

สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

   “อาหารสด” หมายความวา  อาหารประเภทสัตว เน้ือสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ ที่มี

สภาพเปนของสด 

   “อาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเน้ือสัตวหรือเน้ือสัตวที่

มีการชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา 

   “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ 

   “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพื่อใหอาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสขุภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัส

อาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

   “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง

จําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายนํ้า ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักนํ้าเสีย ที่เก็บ

รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเช้ือ  ทั้งน้ี สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบ

ตอระบบบําบัดนํ้าเสียของตลาด 

   “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

   “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และ

หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง

ข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรี       

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



-๓- 

   “ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ิน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติหนาที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ิน

ในเรื่องใด หรือทุกเรื่อง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ขอ ๖  หามมิใหผูใดจัดต้ังตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

   การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงาน

ทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา

พนักงานทองถ่ินดวย 

   ความในขอน้ีมิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการของรัฐที่

ไดจัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรบัใบอนุญาตตาม

บทบัญญัติอื่นแหงเทศบัญญัติน้ีและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดต้ังตลาดตามวรรคน้ีปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 

หมวด ๒ 

ลักษณะของตลาด 

_______________________ 

 

  ขอ ๗  ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังน้ี 

   (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน

สวนที่ ๑ 

   (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน

สวนที่ ๒ 

  ขอ ๘  ที่ต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ      

ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย    

เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

 

สวนท่ี ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 

_______________________ 

 

   ขอ ๙  ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่ง

ปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 

และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนน้ี 



-๔- 

  ขอ ๑๐  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะ ดังตอไปน้ี 

  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไม

นอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหน่ึงทาง 

   (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 

   (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ัน 

   (๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมนํ้า เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีนํ้าขังและ 

ไมลื่น 

   (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

   (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข   

มิใหเขาไปในตลาด 

   (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 

   (๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ 

   (๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ

สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และ              

มีทางเขาออกสะดวก โดยมีที่น่ังสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

   (๑๐) นํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ ทั้งน้ี 

ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากนํ้าโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายนํ้าเสียหรือสิ่ง

ปฏิกูล โดย 

    (ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกนํ้า ไมนอยกวา 

๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดต้ังแต ๓๐ แผง ข้ึนไป ตองจัดใหมทีี่ลางอาหารสด ๑ จุด ตอจํานวนแผง

จําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง 

    (ข) มีกอกนํ้าประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

    (ค) มีที่เก็บสํารองนํ้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย

อาหารสดต้ังแต ๕๐ แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีนํ้าสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหาร

สดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง 

   (๑๑) ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้าตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ทั้งน้ี ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

   (๑๒) การติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 

 



-๕- 

   ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่อง

พื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่  

กําหนดได 

  ขอ ๑๑  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาต้ังอยูในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ

สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัด

ใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได 

  ขอ ๑๒  ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และต้ังอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูในอาคาร

ตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง 

   ขอ ๑๓  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร ต้ังอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและ

ปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวา

เหมาะสมกับตลาดน้ัน 

   ขอ ๑๔  ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 

สวนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 

_______________________ 

 

   ขอ ๑๕  ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ     

อางลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไวในสวนน้ี 

   ขอ ๑๖  สถานที่สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปน้ี 

   (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

   (๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีนํ้าขัง เชน พื้นคอนกรีต พื้นที่

ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต 



-๖- 

   (๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย      

มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 

   (๔) นํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะ

ในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร

ประเภทปรุงสําเร็จ 

  (๕) ทางระบายนํ้าจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด

เอียงใหสามารถระบายนํ้าไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายนํ้าออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะหรือแหลง

นํ้าสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ิน

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักนํ้าเสีย กอนระบายนํ้า

ออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะหรือแหลงนํ้าสาธารณะก็ได 

   (๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอื่นใด    

ในลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

  ขอ ๑๗  ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยูในที่ที่เหมาะสม

นอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการ

ที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ทั้งน้ี ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกนิ ๕๐ เมตร 

  ขอ ๑๘  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ   

มูลฝอยในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

  ขอ ๑๙  เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเน่ืองกันเปน

ระยะเวลาหน่ึงแลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ น้ัน มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาด

ประเภทที่ ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง

ตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม

ระยะเวลาและข้ันตอนที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 

หมวด ๓ 

การดําเนินกิจการตลาด 

_______________________ 

 

  ขอ ๒๐  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจดัใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน เพื่อ

สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 



-๗- 

  ขอ ๒๑  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

  ขอ ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปน้ี 

  (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร 

พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้า อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ 

หลอดไฟ พดัลม กอกนํ้า ทอนํ้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น 

   (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 

บอดักไขมัน ระบบบําบัดนํ้าเสยีหรอืนํ้าทิ้ง และทางระบายนํ้า มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บ

รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

   (๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช

ตลอดเวลาที่เปดตลาด 

   (๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 

และแผงจําหนายอาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ

หน่ึงครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจ

แจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหน่ึงครั้งก็ได 

   (๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ

หน่ึงครั้ง 

   (๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละมิใหปลอยนํ้าหรือของเหลวไหลจาก

แผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายนํ้าหรือของเหลวลงสูทางระบายนํ้าหลักของตลาด 

   ขอ ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 

  (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 

รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักนํ้าเสีย และทางระบายนํ้า มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บ

รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

   (๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช

ตลอดเวลาที่เปดตลาด 

   (๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด 

และแผงจําหนายอาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด

ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

   (๔) จัดใหมีการปองกันไมใหนํ้าหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเน้ือสัตว

ชําแหละลงสูพื้นตลาด 



-๘- 

  ขอ ๒๔  เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและตอง

ควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปน้ี 

  (๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

   (๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย 

   (๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆาหรือ

ชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่น้ัน 

   (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหน่ึงสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุ

รําคาญ เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

   (๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล 

   (๖) ทําใหนํ้าใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 

   (๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 

   (๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 

หมวด ๔ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

_______________________ 

 

  ขอ ๒๕  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับ

ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปน้ี 

  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด    

   (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

   (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

   (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

   (๕) การลางตลาด 

   (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

 



-๙- 

  ขอ ๒๖  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนาย

สินคา ดังตอไปน้ี 

  (๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผง

จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการ

ระบายอากาศ และแสงสวาง  ทั ้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  

   (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

   (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด โดยสูง

จากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร 

   (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งน้ี ตองมีการรักษา

ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

   (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 

   (๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ขอ ๒๗  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปน้ี 

  (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา

โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ

ติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข  

   (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ

หรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับ

อาหาร ไมสูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา  ทั้งน้ี ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

  ขอ ๒๘  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใชและของใชตางๆ ดังตอไปน้ี 

  (๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

อาหาร 

 



-๑๐- 

   (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เน้ือสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา

เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชนํ้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

  (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมี

อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารน้ันใหสะอาดและใชการไดดี   

อยูเสมอ 

   (๔) ในกรณีที่เปนแผงจาํหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไว

ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการน้ันและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

   (๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอน

และสอม ตะเกียบ และแกวนํ้า ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง 

 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

_______________________ 

 

   ขอ ๒๙  ผูใดประสงคจะจัดต้ังตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทาย

เทศบัญญัติน้ี พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปน้ี 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

   (๒) สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

   (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการ

ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 

   (๔) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

   (๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๖) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  (๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่เทศบาลตําบลหวยไครประกาศกําหนด 

   ขอ ๓๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

   (๑) การใชประโยชนของที่ดินและการประกอบกิจการ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 

   (๒) ถาจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ประกอบการ ตองไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน 

  (๓) ใหมีการหมั่นดูแลและรักษาความสะอาดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร 



-๑๑- 

  (๔) สถานประกอบการตองจัดทําระบบระบายนํ้าไปสูรางระบายนํ้าสาธารณะ และจัดใหมี

ระบบการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูทางระบายนํ้าสาธารณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข      

ที่เหมาะสมแกชนิด ประเภท ดวยวัตถุถาวรเรียบกันนํ้า ไมรั่ว ไมซึม ระบายนํ้าไดสะดวก และไมกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญแกผูใชนํ้าในทางนํ้าสาธารณะและผูอยูอาศัยใกลเคียง 

   (๕) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ และจัดสถานที่มิใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวและพาหะนําโรค 

  (๖) มีการเก็บ รวบรวม และกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่

เหมาะสมและเพียงพอ และตองดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลหวยไครวาดวยการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗) ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับการแตงต้ังจาก

เจาพนักงานทองถ่ินเขาตรวจสถานที่ตลาดไดในเวลาอันสมควร เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

   (๘) จัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในอาคารหรือสถานที่ที่ใชประกอบกิจการ 

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และ

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของเทศบาลตําบลหวยไคร 

  ขอ ๓๑  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธ์ิ 

   ขอ ๓๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณน้ันทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี

จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรอืความไมสมบูรณให

ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน

เทศบัญญัติน้ี 

   ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจาํเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค

สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวน้ัน แลวแตกรณี 

 



-๑๒- 

   ขอ ๓๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหน่ึงปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ของเทศบาลตําบลหวยไครเทาน้ัน 

  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

   การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ดวย 

  ขอ ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ขอ ๓๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติน้ี 

   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  ขอ ๓๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมมาปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่

เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

   ขอ ๓๗  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติน้ี หรือ

เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต       



-๑๓- 

ตามเทศบัญญัติน้ี และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองน้ันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

  ขอ ๓๘  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรบัคําสัง่ดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง

ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งน้ันไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู รับ

ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตน้ันไดรับทราบคําสั่งน้ันแลวต้ังแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง 

แลวแตกรณี 

   ขอ ๓๙  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก   

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

_______________________ 

 

   ขอ ๔๐  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต     

สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรบัเพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

   ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูน้ันหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

  ขอ ๔๑  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัติน้ี ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล

หวยไคร 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

_______________________ 

 

   ขอ ๔๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน        

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



-๑๔- 

หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 

_______________________ 

 

   ขอ ๔๓  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง 

ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติน้ีอยูแลวในวันที่เทศบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันประกอบ

กิจการน้ันตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ีแลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและ  

ผูน้ันยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูน้ันจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ีกอนการ

ดําเนินการ 

  ขอ ๔๔  บรรดาประกาศ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับ

ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงเทศบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีประกาศ หรือคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ินที่ออกตามเทศบัญญัติน้ี 

  ขอ ๔๕  ใหนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ีและใหมี

อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

          เสถียร  กาโน 

       (นายเสถียร  กาโน) 

          นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

 

  ความเห็น   เห็นชอบ 

 

  (ลงช่ือ)  สุรชัย  ลิ้นทอง 

          (นายสุรชัย  ลิ้นทอง) 

     ตําแหนง รองผูวาราชการจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

     ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

          วันที่   ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 

 

 

 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

(ก) ตลาดประเภทท่ี ๑ 

(ข) ตลาดประเภทท่ี ๒ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ตล. ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 
 

        เขียนที่.................................................................. 

       วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ...................... 

 

  ๑.  ขาพเจา.......................................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................ 

โดย.......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................................................................................

ที่อยูเลขที่....................หมูที่...............ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................

หมายเลขโทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................. 

  ๒.  มีความประสงคประกอบกจิการตลาด ประเภท............................ตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร

โดยใชช่ือสถานประกอบการวา.............................................................................................................................. 

ต้ังอยู ณ เลขที่......................หมูที.่....................ตรอก/ซอย........................ถนน...................................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................

หมายเลขโทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................. 

  ๓.  พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังน้ี 

       สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ.........................) 

      ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 

       สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

       หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

       เอกสารและหลกัฐานอื่น ๆ ตามทีเ่ทศบาลตําบลหวยไครประกาศกําหนด คือ 

   ๑) ............................................................................................................................................. 

   ๒) ............................................................................................................................................. 

  ขอรับรองวาขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

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

            (................................................................) 

 

 

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

(เจาหนาที่กรอก) 



สําหรับเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 

 เลขท่ี..............................ไดรับเร่ืองเม่ือวันท่ี................เดือน.................................พ.ศ. ....................... 

  ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  

     ครบ 

     ไมครบ  คือ 

    (๑) .............................................................................................................................. 

    (๒) .............................................................................................................................. 

 

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

             (................................................................) 

      ตําแหนง............................................................. 

 

ความเห็นเจาพนักงานสาธารณสุข     ความเห็นปลัดเทศบาล 

  เห็นควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไขเพ่ืมเติม ดังน้ี     เห็นควรอนุญาต 

  (๑) ...................................................................     เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

  (๒) ...................................................................    ................................................. 

  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ     ............................................................... 

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

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

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

 

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

      (......................................................)              (......................................................) 

 ตําแหนง...................................................     ตําแหนง.................................................. 

 วันท่ี……….…/…..……....../……….......……    วันท่ี……….…/………......../……………..…... 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

     อนุญาตใหประกอบกิจการได 

     ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

             (................................................................) 

      ตําแหนง............................................................. 

        เจาพนักงานทองถิ่น 

     วันที่……...……/…..……………....../………...………… 



แบบ ตล. ๒ 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

เลมที่.............เลขที่................./............................... 

 

   ขอ ๑  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.............................................................อายุ.................ป

สัญชาติ...................อยูบานเลขที่...................หมูที.่...............ตรอก/ซอย......................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...........................จงัหวัด.............................โทรศัพท................................ 

   ดําเนินการจัดต้ังตลาด ประเภทที่...............โดยใชช่ือตลาดวา................................................... 

ต้ังอยู ณ เลขที่..................หมูที่...............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................

จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท..........................................โทรสาร............................................. 

   เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (..................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงิน

เลมที่...................เลขที่.....................ลงวันที่................เดือน.........................................พ.ศ. ................................ 

  ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยไครวาดวยตลาด  

  ขอ ๓  หากปรากฏในภายหลังวาการจัดต้ังตลาดที่ไดรับอนุญาตน้ี เปนการขัดตอกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตน้ีได 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปน้ีอีกดวย คือ 

    ๔.๑) ............................................................................................................................ 

    ๔.๒) ............................................................................................................................ 

  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกใหเมื่อ วันที่.......................เดือน................................พ.ศ. ...................... 

  ใบอนุญาตฉบบัน้ีสิ้นอายุ     วันที่.......................เดือน................................พ.ศ. ...................... 

 

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

             (................................................................) 

      ตําแหนง............................................................. 

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน    (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทีท่ี่ไดรับใบอนุญาต

    (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



(ดานหลงั) 

 

 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ตล. ๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 

        เขียนที่.................................................................. 

       วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ...................... 

 

  ๑.  ขาพเจา.......................................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................ 

ที่อยูเลขที่....................หมูที่...............ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................

หมายเลขโทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................. 

  ๒.  มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการตลาด ประเภท....................... ตามใบอนุญาต

ประกอบกจิการตลาด เลมที.่............เลขที.่............./....................ออกใหเมือ่วันที่..............เดือน.........................

พ.ศ. ....................โดยใชช่ือสถานประกอบการวา.............................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ๓.  พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังน้ี 

       ใบอนุญาตฉบับเดิม 

      เอกสารและหลกัฐานอื่น ๆ ตามทีเ่ทศบาลตําบลหวยไครประกาศกําหนด คือ 

   ๑) ............................................................................................................................................. 

   ๒) ............................................................................................................................................. 

  ขอรับรองวาขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

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

            (................................................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

            เห็นควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข 

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

            เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

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

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

(................................................................) 

ตําแหนง.................................................... 

วันท่ี…….……/…..……...../……………… 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

            อนุญาตใหประกอบกิจการได 

            ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

(................................................................) 

ตําแหนง.................................................... 

เจาพนักงานทองถิ่น 

วันท่ี…….……/…..……...../……………… 

 

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

(เจาหนาที่กรอก) 



แบบ ตล. ๔ 

แบบคําขอ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการตลาด 

        เขียนที่.................................................................. 

       วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ...................... 

 

  ขาพเจา.............................................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................ 

อยูบานเลขที่.....................หมูที.่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................

หมายเลขโทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................. 

    เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกจิการตลาด ประเภทที่..............โดยใชช่ือตลาดวา................................. 

ต้ังอยู ณ เลขที่......................หมูที.่....................ตรอก/ซอย........................ถนน...................................................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................

หมายเลขโทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................. 

   ขอย่ืนคําขอตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร โดยมีความประสงค......................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขอรับรองวาขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

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

            (................................................................) 

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

(เจาหนาที่กรอก) 


