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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง
การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
ของ
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า ๒
-ร่าง56 ตัวอย่างร่า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ การควบคุมตลาด
พ.ศ. ....
..........................................................................
หลักการ
ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
โดยที่การดำเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการดำเนินกิจการ
ตลาด สุขลักษณะสำหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด ประกอบกับเทศบาลตำบลหัวไทรได้ประกาศ
บั ง คั บ ใช้ เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตำบลหั ว ไทร ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาเป็นระยะเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓
.......................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมตลาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และทีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลหัวไทร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร การควบคุมตลาด พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓” บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้
ตราไว้แล้ว ซึง่ ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุม เพือ่ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่ า อาหารประเภทสั ต ว์ เนื้ อ สั ต ว์ ผั ก ผลไม้ และของอื่ น ๆ ที่ มี ส ภาพ
เป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ช ำแหละ” หมายความว่ า อาหารสดประเภทเนื้ อ สั ต ว์ ห รื อ เนื้ อ สั ต ว์
ที่มีการชำแหละ ณ แผงจำหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จพร้อม
ที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุ ข าภิ บ าลอาหาร” หมายความว่ า การจั ด การและควบคุ ม ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ อ าหารสะอาด
ปลอดภั ย จากเชื้ อโรค และสารเคมี ที่ เป็ น พิ ษ ซึ่ งเป็ น อัน ตรายต่ อสุ ขภาพอนามั ยของผู้ บ ริโภค เช่ น อาหาร
ผู้ สั ม ผั ส อาหาร สถานที่ ท ำ ประกอบ ปรุ ง และจำหน่ า ยอาหาร ภาชนะ อุ ป กรณ์ สั ต ว์ แ ละแมลงที่ เป็ น
พาหะนำโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคารแผงจำหน่าย
สินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูล ฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย ที่เก็บรวบรวม

หน้า ๔
หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้ อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บำบัดน้ำเสียของตลาด
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลหัวไทร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้า พนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจากรั ฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป
.......................................................
ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒
ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยง
สัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๘ ผู้ดำเนินกิจการตลาดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตาม
เทศบัญ ญั ตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๒
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาด
.........................................................
ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้ างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
ข้ อ ๑๐ อาคารสิ่ งปลู ก สร้ า งสำหรับ ผู้ ข ายของต้ อ งมี แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้ อยกว่า
๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
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(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการ
ระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัขมิให้เข้าไป
ในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจำหน่ายสิน ค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทำความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออก
สะดวก โดยมีทนี่ ั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพี ยงพอสำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือทั้งนี้ ต้องวาง
ท่ อ ในลั ก ษณะที่ ป ลอดภั ย ไม่ เ กิ ด การปนเปื้ อ นจากน้ ำ โสโครก ไม่ ติ ด หรื อ ทั บ กั บ ท่ อ ระบายน้ ำ เสี ย
หรือสิ่งปฏิกูลโดย
(ก) มีที่ล้ างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ ละจุด จะต้องมีก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก
กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจำนวนแผงจำหน่าย
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสำเร็จ
(ค) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก
๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้
มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัด
ให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กำหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เ พียงพอสำหรับการ
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัด
ให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้
ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้ างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้อง
แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง
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ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้ มีที่เก็บ รวบรวมหรือรองรับมูลฝอยตามที่กำหนดในกฎหมายว่ าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกัน
ไม่ ให้ สั ต ว์ เข้ าไปคุ้ ย เขี่ ย ตามที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคำแนะนำของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ น ชอบ
ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานทีส่ ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๖ สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้น
เรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขั ง เช่น พื้นคอนกรีตพื้นที่ปูด้วยคอนกรีต
สำเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่ายมีความสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้ างทำความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภท
ปรุงสำเร็จ
(๕) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้
สามารถระบายน้ ำได้ส ะดวก มีตะแกรงดักมู ล ฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ ท่อระบายน้ ำสาธารณะหรือแหล่ ง
น้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำ
ออกสู่ทอ่ ระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุม ผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลั กษณะที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่
ขายของ เว้น แต่จะจั ดให้ มีส้วมเคลื่อนที่ ส้ วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้ วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้
เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ส่วนที่ ๓
การดำเนินกิจการตลาด
ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพื่อสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๑ กำหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่ น ตัว อาคาร
พื้น ฝ้าเพดาน แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอยบ่อดัก
ไขมัน ระบบบำบั ดน้ ำเสีย หรือน้ ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มิให้ มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดู แ ลห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ างมื อ ให้ อ ยู่ ในสภาพที่ ส ะอาด ใช้ ก ารได้ ดี และเปิ ด ให้ ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติด ต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจ
แจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ชำแหละมิให้ปล่อยน้ำหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่พื้ น
ตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอยรวมทั้ง
กรณี ที่ มีบ่ อดั กไขมั น บ่ อพั ก น้ ำเสี ย และทางระบายน้ ำ มิ ให้ มี กลิ่ น เหม็ น เป็ น ประจำทุ กวัน และดูแ ลที่ เก็ บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแ ลห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะ และอ่างล้ างมื อ ให้ อยู่ ในสภาพที่ ส ะอาด ใช้ก ารได้ ดี และเปิ ดให้ ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
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(๓) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละลง
สู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรื อตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้องควบคุมดูแลมิให้
ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจำหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชำแหละสั ตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือชำแหละ
สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรื อ หมั ก หมมสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในตลาด จนทำให้ ส ถานที่ ส กปรก รกรุงรัง เป็ น เหตุ รำคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
(๕) ถ่ า ยเทหรื อ ทิ้ ง มู ล ฝอยหรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ในที่ อื่ น ใด นอกจากที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ ส ำหรั บ รองรั บ มู ล ฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ
เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ส่วนที่ ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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ข้ อ ๒๖ ผู้ ข ายของและผู้ ช่ ว ยขายของในตลาดต้ อ งปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ าและแผงจำหน่ า ยสิ น ค้ า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ำแผงจำหน่ายสินค้า
หรือขอบเขตที่กำหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ
และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กำหนดโดยสูงจากพื้น
ตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มี การป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความ
สะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนั กงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ งแรง ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ไม่ เ ป็ น โรคที่ สั งคมรังเกี ยจ หรื อ ไม่ เป็ น พาหะนำ
โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตั บอักเสบชนิดเอ
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพสะอาด เรียบร้อยหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนด
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจาม
รดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบ
บุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น
ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย ทำประกอบ
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส
ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิด
อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจำหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและส้อม
ตะเกียบ แก้วน้ำ เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
.........................................................
ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง
ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้ น ตามอำนาจหน้ าที่ แต่ ในการดำเนิ น กิ จการตลาดจะต้ อ งปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๓๐ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน
(๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) หลักฐานอื่นที่จำเป็น
ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้ อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้ น ให้ จัดทำ
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ ผู้ขอ
อนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ได้ รับ คำขอซึ่ งมี รายละเอีย ดถู ก ต้อ งหรือ ครบถ้ว นตามที่ กำหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิ บห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้ แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสื อให้ ผู้ยื่ น คำขอทราบถึงเหตุแห่ งความล่ าช้ าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิ จารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
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ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิน่ เท่านัน้
การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น คำขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น คำขอพร้ อ มกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้ อ ๓๔ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่า ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบั ญญัติ นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน
ข้อ ๓๘ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง ให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิ ดคำสั่งนั้น ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๙ ผู้ ถูกสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรับใบอนุ ญ าตสำหรับ การประกอบกิ จการที่ ถู กเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หน้า ๑๒

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
........................................................
ข้ อ ๔๐ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก ำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ กำหนด ให้ ช ำระค่าปรับ เพิ่ มขึ้ น อีก ร้อยละยี่สิ บของจำนวนค่าธรรมเนี ยมที่ ค้ างชำระ เว้ น แต่ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน
ข้อ ๔1 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลหัวไทร

หมวด ๕
บทกำหนดโทษ
...............................................
ข้อ ๔2 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนด
ไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
...............................................
ข้อ ๔3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดซึ่งออกให้ก่อนเทศบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ต่อไป จนกว่าใบอนุญาต
นั้นจะสิ้นอายุใบอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่……………….............................
(ลงชื่อ)
(...................................................)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(………………......…………............)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า ๑๓
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติตำบลหัวไทร
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
................................................
๑. อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบอนุญาต ตลาดประเภท ๑
(๑) จำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง
ฉบับละ
(2) จำนวนแผงค้าในตลาดตั้งแต่ 101 แผง ขึ้นไป
ฉบับละ

3,500 บาท
5,000 บาท

๒. อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบอนุญาต ตลาดประเภท ๒ (ตลาดนัด)
(1) จำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง
ฉบับละ
1,500 บาท
(2) จำนวนแผงค้าในตลาดตั้งแต่ 101 แผง ขึ้นไป
ฉบับละ
2,500 บาท
........................................................

หน้า ๑๔
แบบ ต.๑

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร
เขียนที…่ …………..………………….…………...............
วันที่……….…เดือน…………………………พ.ศ………………
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………..…………………...……อายุ…………….ปี
สัญชาติ…………….เชื้อชาติ.................…เลขบัตรประจำประชาชน.........................................................................
ที่อยู่เลขที่/สำนักงานเลขที่………......ซอย…………......…….ถนน…………….……หมู่ท…ี่ ….….ตำบล.............................
อำเภอ…………..……………….จังหวัด…………….…………………................โทรศัพท์…………………………..…………........
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
๑. ตลาด………………………..………………………………จำนวน……………………..…..แผง
๒. ตั้งอยู่เลขที่……………..…….…ซอย……………………...……………..ถนน……………………………….…………..
หมู่ท…ี่ ………ตำบล………………….…….อำเภอ…………………………..จังหวัด………………………………...........................
๓. เนื้อที่ตลาด…………..…….ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากโรงกำจัดขยะ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล โรงงาน
บำบัดน้ำเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ สุ สาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อ
สุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากตลาดในลักษณะเดียวกัน…………………………เมตร
๔. ชื่อผู้ตั้งตลาด…………………………….………..……………....อายุ……………….…ปี สัญชาติ…………………...….
อยู่บ้านเลขที่……………….…………..ซอย………………..…………ถนน…..….…………………………………..…หมู่ท…ี่ ……..….
ตำบล………….……อำเภอ………………………จังหวัด………………..โทรศัพท์…………...………
๕. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๕.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็น นิติบุ คคลให้นำสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๕.๓ หลั กฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการตลาดได้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
๕.๔ กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
๕.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………….……………….......ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(………………………………….......)

หน้า ๑๕
แผนที่สงั เขป

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………..………………... เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(……………………………….....).
ตำแหน่ง …………………………………..
วันที่…….../……..…/………...
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิน่
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ……………………………….…..
วันที…่ ……….../………..…/…………..

หน้า ๑๖
แบบ ต.๒

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่ไม่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร
เขียนที่ ……………………………………………….........
วันที่…………..เดือน……………….....พ.ศ…….………
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ……………………………...………………อายุ……………ปี
สัญชาติ……...…เชื้อชาติ.........…เลขบัตรประจำประชาชนเลขที่ …………………………………….อยู่บ้าน/สำนักงาน
เลขที่ ………ซอย………..…………ถนน…..…………….……………หมู่ ที่ ………ตำบล…………………อำเภอ……………..……
จังหวัด……………………………………โทรศัพท์…………………………….…………..
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
๑. ตลาด………………………………………………….....จำนวน………………..แผง
๒. ตั้งอยู่เลขที่………………….ซอย…….………….…………….ถนน..…………….……………..หมู่ท…ี่ ……………….
ตำบล………………………อำเภอ…………….……….จังหวัด………………………..……..โทรศัพท์………………………..………...
๓. เนื้อที่ตลาด………………….ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากโรงกำจัดขยะ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล โรงงาน
บำบัดน้ำเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อ
สุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากตลาดในลักษณะเดียวกัน……………………เมตร
๔. ชื่อผู้ตั้งตลาด………………..…………………………...........อายุ…………………ปี สัญชาติ…………………………
อยู่บ้านเลขที่…………….…หมู่ที่.............ตรอก/ซอย………………..………ถนน…………………...ตำบล...........................
อำเภอ……………..……………จังหวัด…………….……………..............................โทรศัพท์…………...…………....................
๕. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๕.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็น นิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๕.๓ กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
๕.๔ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………….………………........ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(…………………………………....)
แผนที่โดยสังเขป

หน้า ๑๗
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
(ลงชื่อ) ………………………………....... เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง …………………………………..
วันที่………../…………..…/………....
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง …………………………..
วันที่………….../……….…/………....

หน้า ๑๘
แบบ ต.๓

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร
เล่มที…่ ………เลขที…่ ……../………......
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร อนุญาต O บุคคลธรรมดา O นิติบุคคล
ชื่อ………………………………………อายุ………….ปี สัญชาติ……………เลขบัตรประจำตัวประชาชน..............................
ที่อยู่เลขที่/สำนักงานเลขที่…………..ซอย………………….ถนน…………………....หมู่ท…ี่ ……….ตำบล…………….…........
อำเภอ…………………..จังหวัด…………………….................โทรศัพท์……………………....จัดตั้งตลาดมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตลาด…………………………………………...........เนื้อที่ตลาด……………….………….ตารางเมตร
จำนวนแผง…………….……………..แผง
๒. ตั้งอยู่เลขที่………....ซอย……………………..……ถนน…………….…...…………หมู่ท…ี่ …………………
ตำบล…….………….อำเภอ…………….…………..……จังหวัด……………………….………โทรศัพท์………………………..…..
๓. ชื่อผู้จัดตั้งตลาด………………………...…………………............อายุ………..ปี สัญชาติ………….........
ที่อยู่เลขที…่ …..….....ซอย………………..………ถนน…………………………………หมู่ท.ี่ .………ตำบล……………………………
อำเภอ………………………จังหวัด……………………….โทรศัพท์………………………………….............
๔. ค่าธรรมเนียมฉบับละ……………………….....บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………….….........
เลขที…่ …………ลงวันที่……………….เดือน………………..……………..พ.ศ…………………
๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๕.๑ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ ข องเทศบาลตำบลหั ว ไทร ว่ า ด้ ว ยตลาดและ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้า พนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลหัวไทร
๕.๒……………………………………………….…………………………………………………...…
ออกให้ ณ วันที่………………เดือน………………….………….…พ.ศ………………………
สิ้นอายุวันที่………………เดือน………………….………….…พ.ศ………………………
(ลงชื่อ)…………….……..……………........
(……………….……….………........)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หน้า ๑๙
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

คำเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หน้า ๒๐

แบบ ต.๔

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่ไม่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร
เล่มที…่ ……………เลขที…่ ……../…………
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร อนุญาต ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ…………….………………………........
อายุ…..…......ปี สัญชาติ…………….....เลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………..………………..……........
ที่อยู่เลขที่/สำนักงานเลขที่……………..…..หมู่ที่................ตรอก/ซอย……………….……….ถนน……………………….....
ตำบล………………….อำเภอ…………………..จังหวัด…………………….........โทรศัพท์…………………………………………...
จัดตั้งตลาดมี รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตลาด……………………………………………………………..เนื้อที่ตลาด………………..…..……….ตารางเมตร
จำนวนแผง…………………………..………..แผง
๒. ตั้งอยู่เลขที่…………………..หมู่ที่................ ซอย…………………..….........ถนน.........................................
ตำบล…………….………....... อำเภอ……………….………………จังหวัด…………………………………...................................
โทรศัพท์………….………….............................................
๓. ชื่อผู้จัดตั้งตลาด…………………………………………….…อายุ……………..……ปี สัญชาติ…………………………
ทีอ่ ยู่เลขที่……………..…...……หมู่ที่..............ตรอก/ซอย……………………….……………ถนน…………..……………………...
ตำบล…………….………....... อำเภอ……………….………………จังหวัด…………………………………...................................
โทรศัพท์…………………………........................................
๔. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………………..........บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………..เลขที…่ ………..…..
วันที…่ ……………………เดือน………………..………..พ.ศ……………..………
๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๕.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญั ติของเทศบาลตำบลหัวไทร ว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใด
เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลหัวไทร
๕.๒……………………………………………..……………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……………...เดือน…………..……..………....พ.ศ………………….
สิ้นอายุวันที่……………...เดือน…………..……..………....พ.ศ………………….
.
(ลงชื่อ)………………..……..………….......
(…………………..…………….......)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หน้า ๒๑
รายการต่ออายุใบอนุญาต
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ทีส่ ิ้นอายุใบอนุญาต

ใบรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

คำเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทไี่ ด้รับอนุญาต

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หน้า ๒๒
คำขอต่ออนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร

แบบ ต.5

เขียนที่ ……………………..……………….…................
วันที…่ …..………เดือน………………….......พ.ศ…………….....
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………….….………………………..................
อายุ…………ปี สัญชาติ…………..….เชื้อชาติ...................เลขบัตรประจำตัวประชาชน...........................................
ที่อยู่เลขที่/สำนักงานเลขที่………….……หมู่ท…ี่ …...........ตรอก/ซอย…………..………ถนน……………….…..
ตำบล…………………......อำเภอ………………………............จังหวัด……………….………….............................................
โทรศัพท์………………………………...................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตลาด…………………………………………………..เนื้อทีต่ ลาด…………………………………….ตารางเมตร
จำนวน…………………………………..…………แผง
๒. ตั้งอยู่เลขที่………………หมู่ท…ี่ ……...ซอย……………………ถนน………………..….ตำบล………………….......
อำเภอ………………………..จังหวัด…………………….........................................โทรศัพท์…….………………………………...
๓.ชื่อผู้ตั้งตลาด……………………………………………อายุ………..……ปี สัญชาติ……………………………………..
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่………....ตรอก/ซอย………………………….ถนน………….……........ตำบล…………………......
อำเภอ…………….…………....จังหวัด…………………..……………........................โทรศัพท์………………………...……….......
๔. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๔.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็น นิติบุคคลให้นำสำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๔.๓ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเดิม
๔.๔ กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจ ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
๔.๖ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………….…..………......ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(…………………………………....)

หน้า ๒๓

แผนที่สงั เขป

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ……………….…………………........ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(………………………………............)
ตำแหน่ง …………………………………......
วันที่……….../…………..……/……..…..
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง …………………….…………..
วันที่……….../………….……/………....

หน้า ๒๔
แบบ ต.๖

คำขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่ไม่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร
เขียนที่ ……………………….……………….........
วันที่……….…เดือน............................พ.ศ……….…....
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………………………………………………..
อายุ……………ปี สัญชาติ…….……เชื้อชาติ.............…เลขบัตรประจำตัวประชาชน……………………..……………....
อยู่บ้านเลขที/่ สำนักงานเลขที่………....หมู่ที่………….ซอย………………….………..……ถนน………………..……………
ตำบล………………….........อำเภอ………………..................จังหวัด………..………………............................................
โทรศัพท์…………………………………………….....................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
๑.ชื่อตลาด………………………………………………………..เนื้อทีต่ ลาด……………………….…………ตารางเมตร
จำนวน……………………………………………แผง
๒. ตั้งอยู่เลขที่………………….หมู่ท…ี่ …..…...ซอย...……………………..………….ถนน………………….…………..
ตำบล……………………อำเภอ……………….…………….จังหวัด…………………………โทรศัพท์………….…………………...
๓. ชื่อผู้ตั้งตลาด……………………..……………………………...…อายุ……………….…ปี สัญชาติ…………………
อยู่บ้านเลขที่…………....หมู่ท…ี่ ….…...ซอย…………….….......ถนน………….…….............. ตำบล…………………...........
อำเภอ………………………........จังหวัด………………….....................................โทรศัพท์………………….…………............
๔. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๔.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติ บุคคลให้นำสำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๔.๓ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเดิม
๔.๔ กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
๔.๖ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………….…………….... ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(………………………………......)

หน้า ๒๕

แผนที่สังเขป

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………..... เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….... )
ตำแหน่ง …………………………………...
วันที่………../…………..……/……………....
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตำแหน่ง ………………………….……..
วันที่………..../………….……/……………....

หน้า ๒๖
แบบ ต.๗

คำขออนุญาตการต่าง ๆ
เขียนที…่ ………………….…………………………………
วันที่………...เดือน…………….…..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ…………………..……………..…………...........................
อายุ……………..…..ปีสัญชาติ……….…เชื้อชาติ............…เลขบัตรประจำตัวประชาชน..............................................
อยู่บ้านเลขที/่ สำนักงานเลขที่………….หมู่ท…ี่ ….....ซอย………………...ถนน………………..…ตำบล………………..........
อำเภอ…….……………….…….จังหวัด…………………………………….................…โทรศัพท์…………………….………..........
ขอยื่นคำขอร้องต่อเจ้าพนั กงานท้องถิ่น ………………………………………………………...…………………………..
ด้วย…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงมีความประสงค์...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความตามคำขอร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………ผู้ขออนุญาต
(………………………………..)

หน้า ๒๗

แบบ ต.๘

หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่ หรือปริมาณที่ใช้เป็นตลาด
เล่มที…่ ………เลขที…่ ……/……..………

สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสืออนุญาตให้ ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล
ชื่อ………………………..…………………………….อายุ……….…..ปี สัญชาติ……………….. เชื้อชาติ...................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน……………….……….……..อยู่บ้านเลขที/่ สำนักงานเลขที่………....ตรอก/ซอย……….….
ถนน…….…………ตำบล……………………อำเภอ………..………..……….จังหวัด………………..…………..
โทรศัพท์…………………………………….
๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่บริเวณที่ใช้เป็นตลาด ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ชื่อตลาด……………………………………………….…………จำนวน……………………………………แผง
เนื้อที่ตลาด………………………………………ตารางเมตร
๓. ตั้งอยู่เลขที่……………….…หมู่ท…ี่ ………ซอย……………………..…………ถนน………..……………..
ตำบล……………..……………อำเภอ……………….……………จังหวัด………………..……………..โทรศัพท์………………….…
๔. ชื่อผู้จัดตั้งตลาด……………………….……….…….………อายุ……………ปี สัญชาติ..........................
อยู่บ้านเลขที่……………..หมู่ที่…………….ซอย………………………ถนน………………………ตำบล………………….…...........
อำเภอ…………………………….จังหวัด…………….…………………........................โทรศัพท์……………………………..……….
๕. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….……บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………….เลขที…่ ………...
ลงวันที…่ ……………เดือน………………………...พ.ศ…………………
๖. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๖.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหัวไทร ว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่น
ใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้ าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลหัวไทร
๖.๒………………………………………………………………………………………..……….………
ออกให้ ณ วันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ…………………
สิ้นอายุวันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ…………………
(ลงชื่อ)…………………………………….......
(………………..……………….…......)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

