
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลหัวรอ 

เรื่อง    

ตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลตําบลหัวรอ 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ   

เร่ือง  ตลาด พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                 --------------------------------------------------- 

 
 

 
 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยตลาด 
 

 
 
 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตเทศบาลตําบลหัวรอ         
ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลหัวรอ 
เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕8 

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

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอวาดวยตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 13 

พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตําบลหัวรอ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหัวรอและ

ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ  เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕8 ” 

ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลหัวรอ ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย                  

ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหัวรอแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓.  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหัวรอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๒  

บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศ บัญญัตินี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  

 ขอ ๔. ในเทศบัญญัตินี้ 

            “ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว 

ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคา

ประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

            “สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 

            “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก 

 (1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆหรือในรูปลักษณะใดๆ แตไมรวม  

ถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 

 (2) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ

เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

              “อาหารสด” หมายความวา  อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพเปน 

ของสด  

              “อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดท่ีแปรรูป ทําใหแหงหรือมักดองหรือในรูปอ่ืนๆรวมท้ังสารปรุง

แตงอาหาร  



 

 

              “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีมีการ

ชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา  
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               “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอมท่ีจะ

รับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 

                “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพ่ือใหอาหารสะอาด ปลอดภัย

จากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัสอาหาร สถานท่ี

ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

                “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย

สินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือท่ี

รองรับมูลฝอย หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย ฝุน

ละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ  ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

                 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

                 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๕. หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  

 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดออก

ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึน

ตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแหง

ขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไข

เปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 

หมวด ๑ 

ลักษณะของตลาด 

     ------------------------------------------ 

 

           ขอ ๖. ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

               (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๑ 

               (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๒ 



 

 

                      ขอ ๗.  ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว 

แหลงโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมีวิธีการปองกันซ่ึงเจา

พนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
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สวนท่ี ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 

 

  ขอ ๘.  ตลาดประเภทท่ี ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับ

ผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 

ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

 ขอ ๙.  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

                   (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวา 4 

เมตร อยางนอยหนึ่งทาง  

              (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง  

             (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับการ

ระบายอากาศของตลาดนั้น 

              (๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงายไมมีน้ําขังและไมลื่น 

              (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร  

    (๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข มิใหเขาไปใน

ตลาด  

              (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 

              (๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ   

        (๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย   

มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเขาออกสะดวก โดยมีท่ีนั่ง

สําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง  

             (๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ  ท้ังนี้ ตองวางทอ

ในลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

  (ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก กรณีท่ีมีแผง

จําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด ๑ จุดตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง 

เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง 



 

 

                  (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหารประเภท

ปรุงสําเร็จ 

                  (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๕๐ 

แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ 

๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง 
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 (๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ท้ังนี้ ใหมี

ตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

 (๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบงัคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมีถนนรอบ

อาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได 

  ขอ ๑๐. ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการขน

ถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  

           ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมีท่ีขนถายสินคา

ตามท่ีกําหนดได 

 ขอ ๑๑.  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวน

โดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  

                ขอ ๑๒. ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุย

เข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น  

             ขอ ๑๓.  ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 

สวนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 

------------------------------- 

 ขอ ๑๔.  ตลาดประเภทท่ี ๒ ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และ    

ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

  ขอ ๑๕.  สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 



 

 

(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดย ลักษณะเปนพ้ืนเรียบ  

แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืน

ลาดดวยยางแอสฟลต 

  (๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย มีความสูงจากพ้ืน

ไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได 
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(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผง

จําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  

 (๕) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีมีท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให

สามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจา

พนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ

หรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

 (๖) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง  

 ขอ ๑๖. ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะท่ี        

เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ 

เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูใน

บริเวณใกลเคียง  ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร 

    ขอ ๑๗. ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน 

และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

      ขอ ๑๘.  เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ถา

เจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ได ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒ ใหเปนตลาดประเภทท่ี 

๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

หมวด ๒ 

การดําเนินกิจการตลาด 

-------------------------------------- 

 ขอ 19.  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกันเพ่ือสะดวกในการ

ดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร     

      ขอ 20.  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 



 

 

 ขอ ๒1.  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาดและการ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัว อาคาร พ้ืน ฝาเพดาน 

แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา 

ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  
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 (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน 

ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวันและดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ี

รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๓)  ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาดใชการไดดีและเปดใหใชตลอดเวลาท่ี

เปดตลาด  

 (๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด และแผง

จําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีท่ี

มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตาม

หลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

 (๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 (๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงลงสูพ้ืน

ตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  

   ขอ 22. ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาดและการ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอยรวมท้ังกรณีท่ีมี

บอดักไขมัน บอพักน้ําเสียและทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวันและดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูล

ฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  

 (๒) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาดใชการไดดีและเปดใหใชตลอดเวลาท่ี

เปดตลาด  

 (๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด และแผง

จําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการ

สุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

 (๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละลงสูพ้ืน

ตลาด  



 

 

 ขอ 23.  เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ ผูรับ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทํา

การ ดังตอไปนี้ 

 (๑) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 

 (๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย 

 (๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ังฆาหรือชําแหละสัตวปกใน

กรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น 
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 (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรกรกรุงรังเปนเหตุรําคาญเกิดมลพิษท่ี

เปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค 

 (๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

 (๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน 

 (๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 

 (๙) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ เชน 

เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวด ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

----------------------------------- 

 ขอ ๒4.  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด 

เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 

 (๒) การจัดหมวดหมูสินคา 

 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 

            (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 

 (๕) การลางตลาด 

 (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ขอ ๒5.  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา ดังตอไปนี้ 



 

 

 (๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนายสินคาหรือ

ขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ และแสง

สวางท้ังนี้ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

  (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  

 (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด โดยสูงจากพ้ืนตลาดไม

นอยกวา ๖๐ เซนติเมตร  

 (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษาความสะอาดและ

ปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค  
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 (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง  

 (๖)  หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจา

พนักงานสาธารณสุข  

     ขอ 26.  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา   โรคติดตอ 

เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะ

ท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัส ตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ

ท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

 (๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือจามรด

อาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหารไมสูบบุหรี่หรือดื่ม

สุรา  ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

   ขอ 27.  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนายทําประกอบ ปรุง 

เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใชและของใชตางๆดังตอไปนี้ 

 (๑) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  

 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕องศาเซลเซียส ใน

ตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมีอุปกรณปกปดอาหาร

เพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ  

 (๔) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซ่ึงมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไวใหเปนสัดสวน

โดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 



 

 

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอนและสอม 

ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง 

หมวด ๔ 

ใบอนุญาต 

 ขอ 28. ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 (๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลหัวรอประกาศกําหนด 
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 ขอ 29.  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความถูกตอง

และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และแจงใหผู

ขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ให

สงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  สิบหาวันนับแตวันได รับคําขอ 

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการ

ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไว

แลวนั้น แลวแตกรณี 

 ขอ 30. ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ ๓1. ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาล

ตําบลหัวรอเทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวตามขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ดวย 

 ขอ ๓2. ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปน



 

 

การขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระ

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของ 

จํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ให

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ    คาปรับจนครบ

จํานวน 

 ขอ ๓3. บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลหัวรอ 

 ขอ ๓4. ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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 ขอ ๓5. ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทาย

เทศบัญญัตินี้ 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงาน

เจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาต

เดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ 36. ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ

เง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน    

            ขอ 37. เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

             (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ี

ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ี

กําหนดไวเก่ียวกับการ 



 

 

 ประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิด

อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

 ขอ 38. คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ  

ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือ

ใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา   หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับ

ใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

   ขอ 39. ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ 40. บรรดาใบอนุญาตท่ีไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

 ขอ ๔1. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ขอ ๔2. ใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวรอรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  30   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

       

(ลงชื่อ)      นพคุณ  แถมพยัคฆ 

        (นายนพคุณ  แถมพยัคฆ) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

  

        -เห็นชอบ 

          ลงชื่อ  ฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย 

               (นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย) 

      รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

               ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาธรรมเนียมใหจัดตั้งตลาด 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ  เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557 

 
 
ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม (บาทตอป) 

 
1 

 
อันตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตอใบอนุญาต 
 
ตลาดประเภทท่ี 1                                           ฉบบัละ 
 
ตลาดประเภทท่ี 2                                           ฉบบัละ 

 
 
 

2,000.- 
 

1,000.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบขอรับ / ขอตอใบอนุญาต 

เขียนท่ี.......................................................................... 

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

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

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน..................................แขวง/ตําบล..................................................... 

เขต/อําเภอ......................................................เทศบาล/อบต........................................................................................ 

จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

              ขอยื่นขอ               รับใบอนุญาต               ขอตอใบอนุญาต 

 ประกอบกิจการ 

   (     ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท............................................................................... 

                    โดยมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ....................................................ตารางเมตร 

   (    ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท............................................................................................ 

          มีคนงาน................คน ใชเครื่องจักรขนาด.................แรงมา 

   (    ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย........................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

   (    ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท...................................................... 

           ณ บริเวณ...........................................................โดยวิธีการ................................................................ 

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

   (    ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 

                      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................................... 

                      กําจัดสิ่งปฏิกูลโดยระบบกําจัดอยูท่ี...................................................................................... 

                      เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี.................................................................................. 

                      กําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี..................................................................................... 

ตอเทศบาลหัวรอ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารดวย ดังนี้ 

 ๑) สําเนาบัตรประจําตัว.................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

   ๓.๑................................................................................................................................................................ 

   ๓.๒................................................................................................................................................................ 

 ๔)......................................................................................................................................................................

 ๕) ...................................................................................................................................................................... 



 

 

แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

   

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ    

  

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้....................................................................................... 

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

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

 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
           (    ) อนุญาตใหประกอบการได 
           (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 
                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                   (.............................................) 
                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 



 

 

ตราครุฑ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตลาด 

เลมท่ี............../เลขท่ี........../.................. 

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.................................. 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................แขวง/ตาํบล..................................... 

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................โทรศัพท............................................................. 

 ขอ ๑) ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี......................................โดยใชชื่อตลาดวา.........................................

ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน....................................แขวง/ตําบล............................

เขต/อําเภอ........................จังหวัด.........................................โทรศัพท.............................โทรสาร.................................  

มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.....................................บาท 

(....................................................) ใบเสร็จเลมท่ี......................เลขท่ี...............ลงวันท่ี.........../....................../................ 

 ขอ ๒) ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติ 

 ขอ ๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 

  ๓.๑.................................................................................................................................................... 

  ๓.๒.................................................................................................................................................... 

  ๓.๓.................................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............................ 

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

     ลงชื่อ........................................................... 

          (..........................................................) เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      

 

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

แบบ ต. ๑ 



 

 

แบบ ต.2 
ตราครุฑ 

คําขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดเนื้อท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด 

                                                                             เขียนท่ี..........................................................  

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

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

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย........................ถนน.........................แขวง/ตําบล..................................... 

เขต/อําเภอ......................................................เทศบาล/อบต........................................................................................ 

จังหวัด.........................................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................................... 

 ๑) ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดตามใบอนุญาต เลมท่ี....................... 

เลขท่ี............../.............ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ......................ดังนี้ 

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

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

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

        พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว ดังนี้ 

        1 สําเนาบัตรประจําตัว................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

        2 สําเนาทะเบียนบาน 

        3 หลักฐานอ่ืนๆ.................................................................................................................................................... 

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

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

  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้....................................................................................... 

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

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

 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

                                   (    ) อนญุาตใหประกอบการได 

                                     (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 

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

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

                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 

 

 

 


	อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
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