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บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 

เรื่อง ตลาด 
*************** 

 
หลักการ 

 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการท่ีต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพื่อกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบัติหรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๘ เรื่อง ตลาด 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของสังคมปัจจุบัน  
 

เหตผุล 
 

 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลตลาด ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาด ในเขต
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
ไผ่ด าพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแล้วเจ็ดวัน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด 
  “สินค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
  (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแต่งกล่ินรส 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ท่ีมีสภาพ
เป็นของสด 
  “อาหารสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ท่ีมีการช าแหละ ณ แผง
จ าหน่ายอาหารซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ าช าระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อื่นๆ เป็นต้น 
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  “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดท่ีแปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ 
รวมท้ังท่ีใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
  “อาหารปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท า ประกอบ ปรุง จนส าเร็จพร้อมท่ี
จะรับประทานได้ รวมท้ังของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ ท่ีมิได้บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท 
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้
สัมผัสอาหาร สถานท่ีท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
  “แผงจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานท่ีท่ีมีการปรุง ประกอบอาหารจนส าเร็จ
ท่ีผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วย 
  “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผง
จ าหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมท้ังให้มีการฆ่าเช้ือ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือ
ท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จัดต้ัง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

 ข้อ 5 ตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี ๑ 
  (2) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี ๒ 

ข้อ 6 ท่ีต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งท่ีก่อให้เกิด มลพิษ ของเสีย โรง
เล้ียงสัตว์ แหล่งโสโครก ท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่ จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ ๑ 

ตลาดประเภทที่ ๑ 

 ข้อ 7 ตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง คือ อาคารส่ิงปลูกสร้าง
ส าหรับผู้ขายของ ท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ี
จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 ข้อ 8 ตลาดประเภทท่ี 1 ต้องจัดให้มีอาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
  (2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
  (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
  (4) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่ายและไม่มีน้ าขัง 
  (5) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ผนังท าด้วยวัสดุถาวร
หรือเป็นลวดตาข่าย แข็งแรง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
  (6) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม 
  (7) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 1๐๐ ลักซ์ ท้ังนี้ ต้องไม่ใช้แสงหรือ
วัสดุอื่นท่ีท าให้สีของสินค้าเปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติ 
  (8) แผงจ าหน่ายสินค้าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความสะอาดง่าย มี
พื้นท่ีแผงไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของผู้ขายของ
กว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร มีท่ีนั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผง
และสะดวกต่อการเข้าออก 

(9) จัด... 
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  (9) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ 
โดยต้องจัดให้มีท่ีล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย 1 จุดต่อทุกๆ 30 แผง โดยเศษของ 30 แผงถ้าเกิน 15 แผง 
ให้ถือเป็น 30 แผง และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก แต่ส าหรับแผงขายอาหารสัตว์
ช าแหละ หรือแผงจ าหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้ าประจ าแผงและมีการวางท่อ ในลักษณะท่ีปลอดภัย ไม่เกิดการ
ปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีท่ีส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพออย่าง
น้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจ านวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผงถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 
100 แผงและสะดวกต่อการใช้ 
  (10) มีทางระบายน้ าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ โดยทางระบายน้ าภายในตลาดต้องเป็นแบบ
เปิดส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยูและมีฝาปิดท่ีสามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย มีความ
ลาดเอียง ระบายน้ าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าท้ิงต้องได้มาตรฐาน
น้ าท้ิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จัดส่งน้ าเสียไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (11) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การติดต้ังไว้
ในบริเวณท่ีมองเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 

 ข้อ 9 ท่ีขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับ
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

 ข้อ ๑0 ส้วมและท่ีถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีอยู่ในอาคารต้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
 (2) มีระบบการขับเคล่ือนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ท่ีเก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน า
โรคได้ และไม่ปนเป้ือนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกขั้นตอน 
 (3) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและท าความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.90 
ตารางเมตรต่อหนึ่งท่ีนั่ง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีประตูเปิดเข้าออกโดยสะดวก และมี
ผนังกั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 
 (4) ระยะด่ิงระหว่างพื้นถึงส่วนต่ าสุดของคานหรือเพดานหรือส่ิงอื่นท่ีติดกับคานหรือเพดาน ต้องไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นท่ีห้องหรือมีพัดลมระบายอากาศ 
 (5) พื้นห้องส้วมต้องเรียบ ไม่ล่ืน มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 และไม่มีน้ าขัง มีจุดระบายน้ า
ท้ิงอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพื้นห้อง 
 (6) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มี
ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 10 

(7) มีท่อระบายก๊าซ ณ จุดฐานของโถส้วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกล่ินเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น 
 (8) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1๐๐ ลักซ์ 
 (9) จัดให้มีกระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอส าหรับห้องส้วมทุกห้อง รวมท้ังจัดให้มีการ
ท าความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 

(10) ห้อง... 
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 (10) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะ 
 (11) ท่ีถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม และมีน้ าส าหรับช าระล้าง
ตลอดเวลาท่ีใช้ 

 ข้อ ๑1 จ านวนส้วม ท่ีถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ข้อ 12 ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวรหรือเป็นท่ีพักท่ีมีลักษณะเป็นภาชนะ
รองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์
เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับ
ตลาดนั้นๆ และต้ังอยู่ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเข้าออกได้สะดวก 

 ข้อ ๑3 ท่ีจอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทที่ ๒ 

 ข้อ ๑4 ตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม และให้มีบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับผู้ขายของ 
ส้วม ท่ีถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ และท่ีพักรวมมูลฝอย ตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ 

 ข้อ ๑5 บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พื้นต้องเรียบ แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย และไม่มีน้ าขัง 

  (๒) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างท่ีไม่ถาวร เช่น โครงเหล็ก โครงผ้าใบ 
เป็นต้น ต้องท าด้วยวัสดุท่ีมั่นคงแข็งแรง 
  (๓) แผงขายสินค้าต้องท าด้วยวัสดุเรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจากพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตร อาจเป็นแผงท่ีพับเก็บได้ และมีบริเวณส าหรับผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
  (๔) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
  (๕) จัดใหม้ีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีท่ีล้างส าหรับอาหารสด อาหาร
ช าแหละ รวมท้ังแผงจ าหน่ายอาหารด้วย 

(๖) จัดให้มีทางระบายน้ าเฉพาะจุดท่ีมีท่ีล้าง ส าหรับบริเวณท่ีมีการจ าหน่ายอาหารสด อาหาร 
ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารในตลาด โดยท าเป็นแบบเปิดด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ระบาย
น้ าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าออกสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ ท้ังนี้
ต้องไม่ระบายน้ าสู่แหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนข้างเคียง หากมีพื้นท่ีเกิน 
2,500 ตารางเมตร จะต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย 

ข้อ 16... 
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 ข้อ ๑6 ส้วม ท่ีถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
ข้อ 11 (2) – (11) และมีจ านวนตามท่ีก าหนดในข้อ 12 และต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกบริเวณซึ่งเป็นท่ีต้ังแผงขาย
สินค้า เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ี ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการท่ีได้รับอนุญาต
ให้ใช้ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ต้องมีระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร 

 ข้อ ๑7 ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะท่ีเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แต่ละวัน ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 
หมวด ๓ 

การด าเนินกิจการตลาด 

 ข้อ ๑8 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  ส าหรับกรณีท่ีเป็นอาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตว์
ช าแหละ ซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้องมีการกั้นไม่น้ าหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่
พื้นท่ีตลาดและต้องจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับระบายน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ า 

 ข้อ 19 ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒0 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร พื้น ผนังฝ้าเพดาน ห้องส้วม ท่ี
ถ่ายปัสสาวะ ก๊อกน้ าใช้ ระบบบ าบัดน้ าเสีย อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ าประปา เป็นต้น 
และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
  (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๓) จัดให้มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน และจัดให้มีการล้างตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  (๔) จัดให้มีการดูแลรักษาคามสะอาดของห้องส้วม ท่ีถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน 
และระบบบ าบัดน้ าเสีย มิให้มีกล่ินเหม็น และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ 
 ข้อ ๒1 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด
เป็นประจ า และดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ท่ีถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ และบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน
และบ่อพักน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดี รวมท้ังดูแลรักษาท่ีพักรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินกิจการประจ าวัน 

 ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดต้องไม่กระท าการ และดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอันอาจ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

(1) การน า... 
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  (๑) การน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อจ าหน่าย 
  (๒) การสะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรก รกรุงรังหรือ
เป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์น าโรค 
  (๓) การถ่าย เท ท้ิง มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด นอกจากในท่ีซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูล
ฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
  (๔) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๕) ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัย 
  (๖) ไม่กระท าการอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

 
หมวด 4 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 ข้อ ๒3 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ไดรับใบอนุญาตให้
จัดต้ังตลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
  (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
  (๕) การล้างตลาด 
  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒4 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องจัดวางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือในขอบเขตท่ี
จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด และห้ามวางสินค้าใน
ลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
 การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องด่ืม รวมท้ังเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 ข้อ ๒5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ อันได้แก่ วัณโรค 
อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ และโรคผิวหนัง
ท่ีน่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
 (2) ในระหว่างการขายต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 (3) มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 (4) ได้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 26... 
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 ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีจ าหน่าย 
ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ าใช้และของใช้
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ลักษณะและประเภทของสินค้าท่ีจ าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย 
 (2) อาหารสดท่ีอาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 (3) ในกรณีท่ีเป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานท่ีและต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
 (4) การจ าหน่ายอาหารท่ีปรุงส าเร็จแล้วต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการการหยิบจับและมีการ
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือนและรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 ข้อ ๒7 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) อื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด 

 ข้อ ๒8 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 29 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 30 บรร... 
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 ข้อ ๓0 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ ๓1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ ๓2 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลไผ่ด า
พัฒนา 

 ข้อ ๓3 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ข้อ ๓4 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 35 ใน... 
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ข้อ ๓5 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ี
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ ๓7 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๓8 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 39 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ ๔0 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๔1 ความในข้อ 9 (1) (5) (6) (7) (10) (12) และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้
จัดต้ังตลาดประเภทท่ี 1 ขึ้นก่อนวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ข้อ ๔2 ให้นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ... 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาท) 
๑ ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี 1  
 1.1 ตลาดประเภทท่ี 1 ขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 150 ตารางเมตร 300.00 
 1.2 ตลาดประเภทท่ี 1 ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ 151 ตารางเมตรขึ้นไป 500.00 

2 ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี 2 200.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….อายุ….……..…ปี สัญชาติ……..….….….. 
โดย…………………………………………………………………………………………...…………ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………..………………………………………ท่ี
อยู่เลขท่ี……………..หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน …………….…………………………. 
แขวง/ต าบล ………………………….. เขต /อ าเภอ…………………………………….จังหวัด …………………….……………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………..  ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้ 
   รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ของผู้ขอรับอนุญาต ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว จ านวน 2 รูป 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบ…ุ…….………)
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 
   หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับรอง  
   กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีประกอบกิจการ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือมีสัญญาเช่า 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงท่ีต้ัง และรายละเอียด
ของระบบการผลิต 
   ข้อมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
 

     (ลงช่ือ) ………………………….………………..….. ผู้ขออนุญาต 
     (………………………………………………) 

 

ค าขอเลขที่…….…./…………..…. 
         (เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….…………….…… 

.......................................................................................................................................................................... 
สว่นของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 

 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน……….…วัน 
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
(ลงช่ือ)……………………………….……….………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….……………….…… 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ครุฑ- 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตลาด 

 
เล่มท่ี……..เลขท่ี………/………….. 

 
  (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาติ…………….……….อยู่บ้านเลขท่ี………....…..…...หมู่ท่ี…………ต าบล………………..……อ าเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท์……..…………………………… 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ต้ังอยู่เลขท่ี………...หมู่ท่ี………ต าบล………………...……อ าเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี…..……...เลขท่ี ……..….ลงวันท่ี……………………………………… 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันท่ี……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
 

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

ต าแหน่ง…………………………….…….…………… 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 30 วัน 
 (3) การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับท่ีหมดอายุมาด้วย 

(มีต่อด้านหลัง) 



  (ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 


