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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 

เร่ือง ตลาด  พ.ศ. ๒๕58 
 

หลักการ 

  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลาด ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของใน
ตลาดในเขตเทศบาลต าบลหอค า  เพ่ือการควบคุมกิจการตลาดและสุขลักษณะของตลาดให้เป็นไปตา ม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

เหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  การขอต่ อ
ใบอนุญาต การออกใบแทนอนุญาตให้จัดตั้งตลาด  ตลอดจนการควบคุมตลาดทุกแห่งให้มีสภาพที่ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ 
การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ  ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการขายของในตลาดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง  ฉบับที่ 5 ว่าด้วยสุขลักษณะตลาด  พ.ศ. 2551 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
เทศบัญญัต ิจึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕58 

………………………………………….. 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.๒๕52 และมาตรา ๗ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๕๔ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒   
(พ.ศ. ๒๕๓๖) และฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เทศบาลต าบลหอค า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหอค า และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ จึงออกเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ๒๕58” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหอค า

แล้ว 7 วัน 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอื่นๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหอค า 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน

ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการ ตามมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
โดยแบ่งตลาดออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินการเป็นกิจการประจ า 
 ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรือ

อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 ตลาดประเภทที่ ๓ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรือ

เป็นครั้งคราว 
ข้อ 5  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้องยื่นค าร้อง

ขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่ที่จะจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตลอดจนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 



๓ 

 

การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อยื่นค าร้องและได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การจัดตั้งตลาดที่ได้จัดตั้งขึ้นตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง  ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์การของรัฐ ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต ตามบทบัญญัติแห่งเทศบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๖  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 7  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด  จะขอเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต สามารถกระท าได้โดยยื่นค าร้อง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการนี้  
ข้อ ๘  สถานที่จัดตลาด ต้องมีที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผัง ตลอดจนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

และถูกสุขลักษณะ แยกตามประเภทของตลาด ดังต่อไปนี้  
 
๘.๑  ตลาดประเภทท่ี ๑ 
 ๘.๑.๑ ที่ตั้งของตลาด ต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ น่ารังเกียจและหรือ

แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่ก าจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 ๘ .๑.๒ ตัวอาคาร ต้องท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรงและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารโดยเคร่งครัด 

 ๘ .๑.๓ มีถนนรอบอาคารตลาด กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
อย่างน้อยหนึ่งทาง ที่กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร 

 8.1.4 หลังคา  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 

 8.1.5 พ้ืน ต้องท าด้วยวัตถุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ท าความสะอาดง่าย  และต้องไม่มีน ้าขังอยู่ได ้
 ๘ .๑.๖ ฝาผนัง ต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่าย 
 ๘ .๑.๗ ประตู ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไป

พลุกพล่านในตลาด 
 ๘ .๑.๘ ทางเดินภายในอาคารส าหรับผู้ซื้อ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
 ๘ .๑.๙ ต้องมีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ 
 ๘.๑.๑๐ ในอาคารตลาดโดยทั่วไป ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ และ

ที่แผงขายสินค้าหรือเขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้
แสง หรือวัสดุอ่ืนที่ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 

 8.1.11  แผงขายสินค้า  ต้องเป็นแบบปิดทึบ  ท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ ท าความสะอาดง่าย 
มีความลาดเอียง มีพื้นท่ีแผงไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๖๐ เซนติเมตร และต้อง
มีทางเข้าแผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มีที่นั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่าง
เหมาะสม  แยกต่างหากจากแผง และสะดวกต่อการเข้าออก 

     



๔ 

 

 ๘.๑.๑๒ ที่ขนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะและมีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
  ๘ .๑.๑๓ น้ าใช้ในตลาด  ต้องเป็นน้ าประปา  และจัดให้มีอย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้า  หรือ
ล้างมือโดยระบบท่อ ส าหรับแผงขายอาหารสด ต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า ๑ ก๊อก ต่อ ๒ แผง และการวางท่อใน
ลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่ติดกับท่อส้วม  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครกและต้องจัดให้มีที่เก็บส ารองน้ าให้มี
ปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ 
  ๘.๑.๑๔  ทางระบายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ าภายในตลาดต้องเป็นแบบ
เปิด ส่วนทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู มีตะแกรงปิด-เปิด ท าความสะอาดง่าย  และมีความลาด
เอียง ระบายน้ าได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  ๘.๑.๑๕  มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้การได้ดี โดยน้ าเสียจากตลาดที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องได้
ตามมาตรฐานน้ าทิ้ง เว้นแต่จะได้จัดส่งน้ าเสียไปบ าบัดในระบบน้ าเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๘.๑.๑๖  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลและต้องจัด
ให้มีอย่างเพียงพอ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งต้องมีอ่างล้างมือไม่น้อยกว่า ๑ ที่ ต่อส้วม 
๒ ที่ของส้วมแต่ละเพศ 
  ๘.๑.๑๗  ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารและต้องติดตั้ง
ไว้บริเวณท่ีเห็นได้ง่าย  และมีการตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงทุกปี 
  ๘ .๑.๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาด  จะต้องไม่กระท าการและดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอัน
อาจจะท าให้เกิดเหตุร าคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ 
  ๘.๑.๑๙  การจัดวางสินค้าในตลาด ต้องจัดวางผังการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทให้เป็น
หมวดหมู่ไม่ปะปนกัน แยกเป็นประเภทอาหารสดชนิดต่างๆ อาหารแปรรูป  อาหารปรุงส าเร็จและประเภท
สินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร  แผงที่จ าหน่ายอาหารสดซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยด จะต้องมีการกั้นไม่ให้น้ าหรือ
ของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับการระบายของน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่
ท่อระบายน้ า โดยไม่ให้เปื้อนพ้ืนตลาด 
  ๘ .๑.๒๐ ให้มีการเปิดให้ใช้น้ า ส้วม และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จัดไว้ 
  ๘.๑.๒๑  ต้องมีการบ ารุง รักษาโครงสร้างภายในตลาด และอุปกรณ์ต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีตลอดเวลา 
  ๘.๑.๒๒ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดประจ าทุกแผงให้มีการเก็บกวาด
มูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  ๘.๑.๒๓ ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน และล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
  ๘ .๑.๒๔ ต้องจัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ า  ห้องส้วมที่ถ่ายปัสสาวะอย่างเพียงพอ
และดูแลบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา 
  ๘.๑.๒๕ ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด ตามทางเข้าสู่ตลาดทางเดินและถนนรอบตลาด 
  ๘.๑.๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องวางสินค้าบนแผง ห้ามวางสินค้าบนพื้น
ตลาด หรือวางล้ าแผงขายสินค้า หรือขอบเขต อันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด การวางและเก็บสะสม
สินค้าประเภทอาหาร เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหาร ต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ห้ามวางวัตถุ
อันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร และห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 



๕ 

 

  ๘.๑.๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็น
โรคติดต่อ  หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
  ๘.๑.๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องแต่งกายสุภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ระหว่างการขาย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี และต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ  ตามท่ีเทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 
  ๘.๑.๒๙ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี
การจ าหน่าย ท า ปรุง ประกอบ เก็บ หรือสะสมอาหาร หรือสินค้าอ่ืน และการรักษาความสะอาดของภาชนะ 
น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ 
 
 ๘.๒ ตลาดประเภทท่ี ๒ 
  ๘.๒.๑ ที่ตั้งของตลาด ต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จา กแหล่งที่น่ารังเกียจ และหรือ
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย เว้นแต่จะมีวิธีป้องกัน ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  ๘ .๒.๒ พ้ืน ต้องท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่าย และไม่มีน้ าขังอยู่ได ้
  ๘ .๒.๓ จัดให้มีรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
  ๘.๒.๔ แผงขายสินค้า ต้องท าด้วยวัสดุถาวร มีความลาดเอียงและท าความสะอาดง่าย สูงจาก
พ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บหรือสะสมสินค้าหรือของอ่ืนๆ   และต้องมี
ทางเข้าแผงส าหรับผู้ขายของ กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร 
  ๘.๒.๕ การจัดแผง ต้องมีทางเดินส าหรับผู้ซื้อ กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  

๘.๒.๖ น้ าใช้ในตลาด ต้องเป็นน้ าประปา หรือน้ าที่สะอาดและจัดให้มีอย่างเพียงพอ 
  ๘.๒.๗ ต้องมีทางระบายน้ ารอบตลาดแบบเปิด ท าด้วยวัสดุถาวร เรียบมีความลาดเอียง 
ระบายน้ าได้สะดวก และมีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ก่อนระบายน้ าออกจากตลาด 
  ๘.๒.๘ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพยีงพอ 
ที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวันมีการปกปิด สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขาย
สินค้า และอยู่ในพื้นท่ีที่รถเข้าออกได้สะดวก 
  ๘.๒.๙ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลและต้องจัดให้
มีอย่างเพียงพอ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔ รวมทั้งต้องมีอ่างล้างมือไม่น้อยกว่า ๑ ที่ ต่อส้วม ๒ ที่ 
ของส้วมแต่ละเพศ และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 
  ๘.๒.๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาด จะต้องไม่กระท าการและดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอัน
อาจจะท าให้เกิดเหตุร าคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ 
  ๘.๒.๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยดูแลความสะอาด
ของห้องน้ า ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย และบ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดี ดูแล
ที่รวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอและจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ าสะอาดทุกวันที่เปิดท าการ 
  ๘.๒.๑๒ ให้มีการเปิดให้ใช้น้ า ห้องส้วม และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จัดไว้ 

๘.๒.๑๓ ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด ตามทางเดินเข้าสู่ตลาดทางเดินและถนน
รอบตลาด 



๖ 

 

  ๘.๒.๑๔ การจัดวางสินค้าในตลาด ต้องจัดวางผังการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทให้เป็น
หมวดหมู่ไม่ปะปนกัน แยกเป็นประเภทอาหารสดชนิดต่าง ๆ อาหารแปรรูปอาหารปรุงส าเร็จและประเภท
สินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร เพ่ือสะดวกในการควบคุมดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหารแผงที่
จ าหน่ายอาหารสดซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยดจะต้องมีการกั้นไม่ให้น้ าหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่
พ้ืนตลาด และจัดให้มีท่อหรือทางส าหรับระบายน้ าหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ าโดยไม่ให้เปื้อนพ้ืนตลาด 
  ๘.๒.๑๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ ต้องวางสินค้าบนแผง ห้ามวางสินค้าบนพื้นตลาด หรือ
วางล้ าแผง หรือขอบเขต อันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด การวางและเก็บสะสมสินค้าประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหาร ต้องวางสูงจากนั้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตราย
ปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร และห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
  ๘ .๒.๑๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็น
โรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
  ๘.๒.๑๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องแต่งกายสุภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ระหว่างการขาย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี และต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามที่เทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 
  ๘ .๒.๑๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กร รมวิธี
การจ าหน่าย  ท า ปรุง ประกอบ เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  
น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ 
 
 8.3  ตลาดประเภทท่ี 3 
  ๘.๓.๑ ที่ตั้งของตลาด ต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่น่ารังเกียจ และหรือ
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  ๘.๓.๒ แผงขายสินค้า สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  

๘.๓.๓ ทางเดินระหว่างแผงส าหรับผู้ซื้อ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
๘.๓.๔ น้ าใช้ในตลาด ต้องเป็นน้ าประปา หรือน้ าที่สะอาดและจัดให้มีอย่างเพียงพอ 

  ๘ .๓.๕ จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ า  ก่อนปล่อยน้ าทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ 
  8.3.6 ที่รวบรวมมูลฝอย  มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เหมาะสมกับตลาดนั้น  ๆ มีขนาดเพียง
พอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิดสามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ตั้งอยู่นอกบริเวณ
แผงขายสินค้า และอยู่ในพื้นท่ีที่รถเข้าออกได้สะดวก 

๘.๓.๗  ต้องจัดให้มีส้วมและที่ปัสสาวะตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๘ 
รวมทั้งต้องมีอ่างล้างมือไม่น้อยว่า ๑ ที่ ต่อส้วม ๒ ที่ ของส้วมแต่ละเพศและตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณ
แผงขายสินค้า เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง หรือส้วมสาธารณะ
ที่อยู่ห่างไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 

 



๗ 

 

  ๘.๓.๘ ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาด จะต้องไม่กระท าการและดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการอัน
อาจจะท าให้เกิดเหตุร าคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ 

๘.๓.๙ ให้มีการเปิดให้ใช้น้ า ห้องส้วม และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จัดไว้ 
๘.๓.๑๐ ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเดินเข้าสู่ตลาด  ทางเดิน

และถนนรอบตลาด 
  ๘.๓.๑๑ การจัดวางสินค้าในตลาด ต้องจัดวางผังการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทให้เป็น
หมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน แยกเป็นประเภทอาหารสดชนิดต่างๆ  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงส าเร็จและประเภท
สินค้าท่ีไม่ใช่อาหารเพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนในอาหารแผงที่
จ าหน่ายอาหารสดซึ่งอาจมีน้ าหรือของเหลวไหลหยด จะต้องมีการกั้นไม่ให้ไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาดและจัดให้
มีท่อหรือทางส าหรับระบายน้ าหรือของเหลวนั้น ลงสู่ท่อระบายน้ า โดยไม่ให้เปื้อนพ้ืนตลาด 
  ๘.๓.๑๒ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ ต้องวางสินค้าบนแผง ห้ามวางสินค้าบนพื้นตลาด หรือ
วางล้ าแผง หรือขอบเขต อันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด การวางและเก็บสะสมสินค้าประเภทอาหาร 
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหาร ต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐  เซนติเมตร ห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้า
ประเภทอาหาร และห้ามวางสิค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
  ๘.๓.๑๓ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
  ๘.๓.๑๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องแต่งกายสุภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ระหว่างการขาย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี และต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ  ตามท่ีเทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 
  ๘.๓.๑๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี
การจ าหน่าย ท า ปรุง ประกอบ เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ าใช้ 
และของใช้ต่างๆ 
 ในกรณีตลาดที่ได้จัดตั้งอยู่ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙  กรณีสถานท่ีที่จัดตั้งเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานที่นั้นมีลักษณะพิเศษได้สุขลักษณะ
และมีการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้ว
สถานที่ที่ตั้งและการปลูกสร้างในสถานที่นั้นอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๘ ก็ได้ 
 ข้อ ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันอาจท าให้เกิดเหตุร าคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อในบริเวณ
ตลาด ดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่ายเป็นอาหาร 

 ๑๐.๒ ท าการสะสม  หมักหมม หรือเทท้ิงสิ่งใดในตลาด  ท าให้สถานที่สกปรกรุงรังหรือเป็น
หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น าโรค หรือเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น ละอองเป็นพิษหรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๑๐.๓ ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งน่าเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ท าให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๑๐.๔ ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซ่ึงจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย 
หรือสิ่งปฏิกูล 



๘ 

 

  ๑๐.๕ มิให้ผู้ใดเข้าไปขอทานในตลาดหรือใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย หลับนอน 
  ๑๐.๖ ห้ามน ายานพาหนะผ่านเข้าไปในตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
  ๑๐.๗ กระท าการอื่นใดท่ีจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน ตามความเห็นของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 11  ให้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา 04.00 น.  และปิดตลาดเมื่อถึงเวลา 19.00 น. เว้นแต่จะให้ก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพิเศษ  
 ข้อ ๑๒  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้มีอายุ  1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
เทศบาลต าบลหอค า 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อใดยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ 13  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องจัดสถานที่และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ 
และให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐาน ต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ บัตรประจ าตัว พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ ชุด 
  ๑๓.๒ ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ ชุด 
  ๑๓.๓ ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งตลาด (กรณีท่ีก่อสร้าง
หลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ) 
  ๑๓.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๑๓.๕ หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองผู้ยื่น
ขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดตั้งตลาด  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดใน 
เทศบัญญัตินี้ ในวันที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 14  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   และในกรณีจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  
15 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน  
เทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรค สอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  15 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
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 ข้อ ๑๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุด 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑ ส าเนาลงบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย 

 ๑๖.๒ ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ 
  ๑๖.๓ เอกสารตามข้อ ๑๓ 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้อง
ไม่เกิน 15 วัน 
 ข้อ ๑๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๑๘.๑ ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  18.2 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้ระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
  ๑๘.๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้อนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ ๑๙  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีก 
ร้อยละ 20 ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๒๒  ใบอนุญาตตั้งตลาดที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาต
นั้น เมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับ
ใบอนุญาตก่อนการด าเนินการ 
 



๑๐ 

 

 ข้อ 23  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหอค ารักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจสั่งการเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน                    พ.ศ. 2558 
 

 
                 (ลงชื่อ) 

                    ( นายวรกฎ  ศรีแก่น) 
                                        นายกเทศมนตรีต าบลหอค า 

 
 

          -  เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

เอกสารแนบท้าย 
 

๑. อัตราค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาด ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕58 
2. ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
3. ค าร้องขออนุญาตต่างๆ 
๔. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

อัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 
เรื่อง ตลาด 

 
ล าดับ รายการ บาท 

1 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและการต่ออายุใบอนุญาตการ
จัดตั้งตลาด 
     - ตลาดประเภทที่ 1                                                      ค่าธรรมเนียม 
     - ตลาดประเภทที่ 2                                                      ค่าธรรมเนียม 
     - ตลาดประเภทที่ 3                                                      ค่าธรรมเนียม 

 
 

2,500 
1,500 

500 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

แบบ ตล.1 
ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เขียนที่……………….………….……….. 
วันที่……….เดือน…..…….……….พ.ศ. ………… 

ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา  (  ) นิติบุคคล ชื่อ……………………….……………………..…………อายุ………….ปี 
สัญชาติ………………เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี………………………..……...……อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี….......…… 
ตรอก/ซอย……….ถนน…………..……หมู่ที…่……..…แขวง/ต าบล………..…………เขต/อ าเภอ…………………….………… 
จังหวัด………………………..…โทรศัพท…์……………………………….……… 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อตลาด………………………….……………….จ านวนแผง……………...แผง 
2. ตั้งอยู่เลขท่ี……….……ตรอก/ซอย…………….………ถนน……………..………หมู่ที…่…………….… 

แขวง/ต าบล……………….………เขต/อ าเภอ……………….……………จังหวัด………………….โทรศัพท์………………….…… 
3. เนื้อท่ีตลาด…………………..………ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานก าจัดขยะ โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 

โรงงานบ าบัดน้ าเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อ่ืนใดที่จะมี
ผลกระทบ ต่อสุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากตลาดในลักษณะเดียวกัน….…..….เมตร 

4. ชื่อผู้จัดการตลาด…………………………………………………….….อายุ…………….….ปี สัญชาติ…………...…… 
อยู่บ้านเลขท่ี………………………ตรอก/ซอย…………..…….ถนน……………….……หมู่ที…่………..ต าบล……………….…… 
อ าเภอ……………………………………จังหวัด……………………………………...โทรศัพท…์………………………………….………. 

5. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
5.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
5.3 หลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการตลาดได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคุมอาคาร 
5.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจ 

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
5.5 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 
 
 
 
 
 

 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
            (...............................................)  

แผนที่สังเขป 



๑๔ 

 

 
แบบ ตล.2 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เล่มที…่…………….เลขที…่….……./……………     ส านักงาน………………………………………... 

อนุญาตให้       บุคคลธรรมดา    . นิติบุคคล ชื่อ………………………………………………………………………… 
อายุ……….ปี สัญชาติ….……เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………………....…………...…….อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที…่………………….………ตรอก/ซอย…………….…………………….ถนน………………………………หมู่ที…่…………..…... 
ต าบล……….……….………อ าเภอ…….…………………………….จังหวัด………………………….โทรศัพท์………….…….……... 
จัดตั้งตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตลาด…………………………..เนื้อท่ีตลาด……………….......ตารางเมตร จ านวนแผง……………..….แผง 
2. ตั้งอยู่เลขท่ี…………….………….ตรอก/ซอย……………….…………………..ถนน…………………………………... 

หมู่ที…่…….ต าบล………………….อ าเภอ………………….………….จังหวัด………………….โทรศัพท์…………………..………. 
3. ชื่อผู้จัดการตลาด…………………………...…………อายุ………………………..ปี สัญชาติ…………………………. 

อยู่บ้านเลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………………………….…………………ถนน………………………………………………. 
หมู่ที…่………….ต าบล…………………..อ าเภอ…………………….….จังหวัด………………….โทรศัพท์……………..…………… 

4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ……………………….บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………….……เลขที…่………..…. 
วันที่…….……เดือน…….………………พ.ศ………… 

5. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    5.1 ต้องปฏิบัติตาม เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า  ว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้าน

สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ 
และค าสั่งของเทศบาลต าบลหอค า 

    5.2 …………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
    ออกให้ ณ วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ………….…………..  
    สิ้นอายุ วันที่……………..เดือน………………….. …พ.ศ………………..…….. 

 
     (ลงชื่อ)…………..…………………………….. 

(…………………………….………………) 
    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
      
      
      
      
      

ค าเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท่ีได้รับอนุญาต 



๑๕ 

 

แบบ ตล.3 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เขียนที่…………………..……………………… 
วันที่…………เดือน……………………………..พ.ศ………….. 

ข้าพเจ้า       บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล ชื่อ……………………………………………………………… 
อายุ……….ปี สัญชาติ….……เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………………….…………...…….อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที…่………….………….………ตรอก/ซอย…………….…………………….ถนน…………………………หมู่ที…่………….……... 
ต าบล……….….…..….………อ าเภอ…….……………………….จังหวัด……………..……….โทรศัพท์………….…………..……... 
จัดตั้งตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตลาด………………………….……………..เนื้อท่ีตลาด…….............ตารางเมตร จ านวนแผง………….แผง 
2. ตั้งอยู่เลขท่ี……………………..………….ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………………... 

หมู่ที…่………..…….ต าบล………………….อ าเภอ………………………….จังหวัด……………..…….โทรศัพท…์…..……………. 
3. ชื่อผู้จัดการตลาด…………………………...…………………………..………อายุ…………..ปี สัญชาติ……………. 

อยู่บ้านเลขท่ี…………………ตรอก/ซอย…………………..……………………ถนน……………………..……………………………. 
หมู่ที…่..…….ต าบล…………………..อ าเภอ……………..……….จังหวัด………..………….โทรศัพท์……………………………… 

4. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
    4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติบุคคลให้ส าเนา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
    4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
    4.3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเดิม 
    4.4 หลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการอาหารได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคุมอาหาร 
    4.5 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ให้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจ 

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
    4.6 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
            (...............................................)  

แผนที่สังเขป 



๑๖ 

 

แบบ ตล.4 
ค าร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 

 
เขียนที่…………………..……………………… 

วันที่…………เดือน……………………………..พ.ศ………….. 
ข้าพเจ้า      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล ชื่อ……..………………………………….…..……………………………… 

อายุ……….ปี สัญชาติ….……เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………………...…………...…….อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที…่……………ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน……………….……………………หมู่ที…่…………………... 
ต าบล……….……….………อ าเภอ…….…………….จังหวัด………………….โทรศัพท…์……………………………………..……... 
ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น………………………………………………………………………………….. 

ด้วย………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

จึงมีความประสงค์………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่าข้อความตามค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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



๑๗ 

 

แบบ ตล.5 
หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  

 
เล่มที…่…………….เลขที…่….……./………………..…… ส านักงาน……………………………………………………………………... 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือให้       บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล ชื่อ..……..……………………..……. 
………………………………….อายุ……….ปี สัญชาต…ิ.….…เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…....................................…… 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี……………...…ตรอก/ซอย……………………….ถนน…………………………………….……………… 
หมู่ที…่……...ต าบล………….………อ าเภอ……………...…..….จังหวัด……….……………….โทรศัพท์…………………..……... 

1. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด ดังนี้…………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………............................................... 

2. ชื่อตลาด…………………………………………………..…………………..เนื้อท่ีตลาด……...……….....ตารางเมตร 
จ านวนแผง……………….แผง 

3. ตั้งอยู่เลขท่ี……………….ตรอก/ซอย…………………………………………..ถนน…………………………………... 
หมู่ที…่…….ต าบล………………….อ าเภอ………..……….จังหวัด………………..……….โทรศัพท์………………………..………. 

4. ชื่อผู้จัดการตลาด……………………………………………….…...…………อายุ…………..ปี สัญชาติ……………. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………………ตรอก/ซอย……………………..…………………ถนน………………………….………………………. 
หมู่ที…่…….ต าบล…………………..อ าเภอ……………….จังหวัด…………….โทรศัพท…์…………… 

5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ………………..………….บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………..……เลขที…่………. 
วันที่…….……เดือน….…………………………พ.ศ……………………….… 

6. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    6.1 ต้องปฏิบัติตาม เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า  ว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้าน

สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งของเทศบาลต าบลหอค า 

    6.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ออกให้ ณ วันที่…………เดือน……… ……….…………..พ.ศ…………………….. 
    สิ้นอายุ วันที่…………..เดือน…………..……………………พ.ศ…………………….. 

 
 

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

                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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   เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลหอค า 
เรื่อง   ตลาด  
พ.ศ. ๒๕58 

 

 

 

 

     เทศบาลต าบลหอค า 
       อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ 
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