


                                                               
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2563 

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

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย เรื่อง การควบคุมตลาด 
 

เหตุผล 
             
  โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ.2495 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ.2506 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2530 ซึ่ งก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และมาตรการในการควบคุมก า กับดูแล
การด าเนินกิจการตลาด ได้ประกาศใช้ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มาเป็นระยะเวลานาน ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน  เ พื ่อประ โ ยชน์ ในการก ากับดูแลตลาดและการขายของ ในตลาดภาย ใน เขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ ให้กระท าได้
โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบญัญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2563 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานีว่าด้วยตลาด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗  มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
ก าจัดสิทธิและเสรีภ าพ ของบุคคล บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัตินี้ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การควบคุมตลาด 
พ.ศ. 2563” 
  

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วเจ็ดวัน  
 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
                            (1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธาน ีเรื่อง ตลาดเอกชน พุทธศักราช  2495 
                            (2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดเอกชน แก้ ไข เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
                            (3) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธาน ีเรื่อง ตลาดสาธารณะ พุทธศักราช 2506 
                            (4) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ แก้ ไข เ พ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2530         
                                 เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ ง อื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตนิี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
    “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด  
    “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
   “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
    “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มี
สภาพเป็นของสด 
    “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า 



    “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือ
ในรูปอื่น ๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
    “อาหารปรุงส าเร็จ” หมายความว่า  อาหารที่ ได้ผ่านการท า ประกอบ  หรือปรุง 
จนส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ  
                         “ การสุขาภิบาลอาหาร “ หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆเพ่ือให้
อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น 
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุงและจ าหน่ายอาหาร ภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
    “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร 
แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมันบ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย่ ฝุุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัด
น้ าเสียของตลาด 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
                                “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า  เศษวัสดุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์  ซากสัตว์   หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                       “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ ในอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ออก ระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

   
 

หมวด  ๑ 
 

ลักษณะของตลาด 
 

   ข้อ ๖   ตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
                       (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 
ในส่วนที่ ๑ 
                       (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก ่ตลาดที่ไมมี่โครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 
ในส่วนที ่๒ 
            ข้อ ๗ ที่ตั้งของตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย 
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เว้นแต่ จะมีวิธีการ
ปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 
 

              ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ งปลูกสร้าง  คือ อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย 
และท่ีจอดยานพาหนะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
    ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง  
     (๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
     (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
     (๔) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่ายไม่มีน้ าขัง
และไม่ลื่น 
      (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร   
     (๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวรและแข็งแรงสามารถปูองกันสัตว์ เช่น 
สุนัขมิให้เข้าไปในตลาด 
     (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสมและไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
                       (๘) ความเข้มของแสงในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
     (๙) แผงขายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ท าความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซ็นติ เมตร มี พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 
             (๑๐) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้า
หรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่ เกิดการปนเปื้อนจาก น้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับ
ท่อระบายน้ าเสีย หรือสิ่งปฏิกูล โดย 
                             (ก) ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย  ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ า
ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไปต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อ
จ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถอืเป็น ๓๐ แผง 
                             (ข)  มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละและแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
                             (ค) ต้องจัดให้มีที่เก็บส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้กรณีที่มีแผง
จ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงอาหารสด
ทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง และสะดวกต่อการใช้ 
    (๑๑) มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งและทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี ้ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย  
    (๑๒) ติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



                                ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 
๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่
ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารที่ก าหนดได้  
   ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
                                ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้ งขึ้นก่อนวันที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจ ากัด เรื่องพ้ืนที่ซึ่ง
ไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามท่ีก าหนดไว้  
  ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  
   ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่ เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดไม่ให้มีสัตว์
เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  
   ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มทีี่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 
 

   ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะอ่างล้างมือและที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยตามท่ีก าหนดในส่วนนี้ 
   ข้อ ๑๕ สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
    (๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัด ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ 
โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรงไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่
ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
    (๓) แผงขายสินค้าประเภทอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง ผิวเรียบ ท าความสะอาด
ง่าย สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร อาจเป็นแบบที่พับเก็บได้  
    (๔) จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาด
อาหารและภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด  แผงจ าหน่ายอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผง
จ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ 
    (๕) จัดให้มีทางระบายน้ าจากจุดที่มีการล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยด้วยวัสดุที่มีผิว
เรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสีย 
ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 
                     (๖) กรณีที่มี โครงสร้าง เฉพาะเสาและหลังคาโครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต้นท์ ร่ม หรือสิ่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 



   ข้อ ๑๖  ต้องจัดใ ห ้ม ีห ้อ ง ส ้ว ม  ที่ถ ่า ย ป ัส ส า ว ะ  และอ่างล ้า ง ม ือ ต า ม จ านวนแ ล ะ
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและต้อง
อยู่ ในที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี ้ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 
  

           ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูล
ฝอยแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
            ข้อ ๑๘ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 
 
 

หมวด ๒ 
 
 

การด าเนินกิจการตลาด 
 
 

            ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ และไม่ปะปนกัน เพ่ือ
สะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร  
                    ข้อ ๒๐ ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
            ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาตลาดและ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
             (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ได้แก่ 
ตัวอาคาร พ้ืน ผนัง เพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งและรางระบายน้ า  อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ าประปา ก๊อกน้ า  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ   
             (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และรางระบายน้ ามิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
             (๓) จัดให้มีการท าความสะอาดห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่
สะอาดใช้การได้ดีและเปิดใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
             (๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย
อาหารสดและแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละและมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้งในกรณทีี่มีการระบาดของโรคติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจ
แจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
                      (๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง 
                      (๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พ้ืนตลาดและจัดให้มีรางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 
   ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้  



                     (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลรักษาความสะอาด
ของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียให้ใช้การได้ดี มิให้มีกลิ่น
เหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่พักรวมมูลฝอยหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

                     (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดีและเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

                     (๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย
อาหารสดและแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้าง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามท่ีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

           (๔) จัดให้มีการปูองกันมิให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประ เภท
เนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 

 

 ข้อ ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดต่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1  หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ 

            (๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
              (๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย  
              (๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่นโค กระบือ แพะแกะหรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆ่า 
หรือช าแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
                       (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดจนท าให้สถานที่สกปรกรกรุงรังเป็นเหตุ
ร าคาญเกิดมลพิษที่เป็นอันตรายหรือเป็นที่เพาะพันธ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
                       (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใดนอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
                       (๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
                      (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
                      (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
                       (๙) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 
 

หมวด ๓ 
 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 

   ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมื อกับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะของตลาด ดังต่อไปนี้  
              (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
              (๒) การจัดหมวดหมู่ของสินค้า  
              (๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน  
                 (๔) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
              (๕) การล้างตลาด 



              (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                       (๗) ตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 
 

   ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่าย
สินค้าดังต่อไปนี้ 
                       (๑) วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนดโดยห้ามวางสินค้าล้ าแผง
จ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนดและห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศและแสงสว่าง ทั้งนี ้ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                      (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
                       (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มและภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด
โดยสูงจากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
                       (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่ อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหารหรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
                      (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
                       (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

   ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
              (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะน าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์  และ โรคตามที่พนักงานท้องถิ่นก าหนดตามค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
              (๒) ในระหว่างการขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อยหรือตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
              (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล
เช่นไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือ
จับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา หรือสิ่งอื่นใดท่ีมึนเมา ทั้งนี ้ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

                   ข้อ ๒7 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะในการ
จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และ
ของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
              (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด ปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  
              (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ 
องศาเซลเซียส ในตู้เย็น หรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
             (๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภาชนะที่สะอาดและต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อนและรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ



             (๔) ในกรณีเป็นแผงจ าหน่ายอาหารซึ่งมีการท าประกอบและปรุงอาหารต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
                                 (๕) เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เช่นเขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม 
ช้อนและส้อมตะเกียบและแก้วน้ าต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต้อง 
 

หมวดที ่๔ 
 

การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน และ 
ตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐ 

 

                     ข้อ 28 เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวงทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
                                 (1) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหารตัวอย่างพ้ืนผิว
ภาชนะอุปกรณ์หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาดพบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัว
บ่งชี้ในปริมาณท่ีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 
                                 (2) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกิน
กว่าสัตว์ที่ก าหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                                 (3) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด 
ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอ่ืนที่ต้อง
แจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยพบว่าผู้ขายของหรือ
ผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อหรือพบผู้ปุวยโรคติดต่อซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากนั้น 
หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งท าให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาดนั้น 
                                 (4) ถังเกรอะหรือถังบ าบัดสิ่งปฏิกูลเกิดรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
 

                   ข้อ 29 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตผู้ใดด าเนินการตลาดในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่
จะเป็นการด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเองที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 

                              ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดเอกชน เมื่อผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นถูก ต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักท้องถิ่นมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาดเพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ก่อนจะมี
ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกค าสั่งมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนและในการออกค าสั่งดังกล่าวต้องจัดให้
มีเหตุผลไว้ด้วย 
 

                                                            หมวด 5 
 

ใบอนุญาต 
 

ข้อ 30 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



              การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริ เวณที่ ใช้ เป็นตลาดภายหลังจากที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
              ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ ได้จัดตั้ งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่  แต่ในการด า เนินกิจการตลาด จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติ อื่น ของเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
                     ข้อ 31 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย 
เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
                      (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                      (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
                       (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
                      (๕) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
                      (๖) อ่ืนๆตามที่ก าหนด 
  ข้อ 32 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในเทศบัญญัตนิี้  
                       ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
                       เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือจะแต่งตั้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดเพ่ือพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่
อนุญาตก็ได ้
  ข้อ ๓3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ ๓4 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีเท่านั้น 
              การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
              การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ด้วย 



  ข้อ ๓5 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง เสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
             ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่า ธ ร รม เนียม
ติดต่อกัน เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

หมวด 6 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 
  ข้อ ๓6 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  ข้อ ๓7 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

  ข้อ ๓8 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
              การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

  ข้อ 39 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ นี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 

  ข้อ 40 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
                     (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถกูสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
                              (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                     (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ
นี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 

  ข้อ 41 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง



ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ 42 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 
 

บทก าหนดโทษ 
 

           ข้อ ๔3 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

หมวดที่ 8 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

                    ข้อ 44 ใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดเอกชน 
พุทธศักราช 2495 รวมทั้งฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้
ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ 
                   ข้อ 45 ค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด
เอกชน พุทธศักราช 2495 รวมทั้งฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้
ถือว่าเป็นค าขอตามเทศบัญญัตินี้ โดยอนุโลมและถ้าค าขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค าขอ
อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไข เพ่ิมเติม ค าขออนุญาตเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ได ้  
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บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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โดย.................................................................................... .ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่………………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..……………………………………..... 
ต าบล………………………อ าเภอ…………….……..จังหวัด………….…………โทรศัพท์………………………………....ผู้ขออนุญาต 
๒.พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
            (   ) ส าเนาบัตรประจ าตัว........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
                     (   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
            (   ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 
                     (   ) ใบมอบอ านาจ( กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
                     (   ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                     (   ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
            (   ) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด   
                           (๑) …………………………………………………………………………………………………..…………………. 
                           (๒) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                     (   ) อ่ืน ๆ........................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                                     (ลงชื่อ)………………………………ผู้ขอรับ 

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 
 
 
 
 
 

                                                          
                                                      

ใบอนุญาต 
                                                                                    
                                                                           ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
                (   )  เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข     
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………    
                (   ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
 
                                                                ลงชือ่…………………………….…………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                                      (……………….……………………….) 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
        (    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
        (    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                                ลงชือ่………………………………………………เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                            (………………….........……….………….) 
                        วันที่...................................................... 

 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต   (ส าหรับเจ้าหน้าที่ ) 

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน....................................พ.ศ........................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                 (    )      ครบ 
                                                        (    )       ไม่ครบ คือ 
                                 1................................................................................................. .............................. 
                                 2....................................................................................... ....................................... 
                                                                           ลงชื่อ 
        (...............................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง................................................................ 
 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ( ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาต) 
 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ............................. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                     (    )      ครบ 



                                                            (    )      ไม่ครบ คือ 
                                 ๑................................................................................................. ................................ 
                                 ๒................................................................................................................................. 
 ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน...........................วัน 
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
                                                                             ลงชื่อ 
        (...............................................................) 
                                                                         ต าแหน่ง................................................................. 

           
 

    ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................ 

 

เล่มที่………เลขที..................../.................... 
 

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้…………….............………………………สัญชาติ……………………ที่อยู่เลขท่ี…………....
หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ต าบล…………………….อ าเภอ…..……………จังหวัด……......……..
โทรศัพท์…………………….. 
     ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………............................ 
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่ที่………ต าบล……....………อ าเภอ........................จังหวัด......................โทรศัพท์...................... 
ค่าธรรมเนียมปีละ...………..บาท (...........................................) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……...............เลขที่................…
ลงวันที…่…เดือน………….พ.ศ………………….......... 
(๒) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
(๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจ
แก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ 
 

  ๔.๑.......................................................................................................................  
 

    ๔.๒.......................................................................................................................  
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่………………..เดือน…………………………...พ.ศ………………… 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่...................เดือน..............................พ.ศ........................... 
 
 
                                                                     ลงชื่อ…………………….......................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          (….............................................) 
 
                                                                                                         
ค าเตือน  



(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
(มีด้านหลัง) 

                                                             
                                         

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


