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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบญัญัติเทศบาลนครอบุลราชธานี 

เรื่อง ตลาด พ.ศ........ 
----------------------------------- 

 
หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยตลาด 
เหตผุล 

             
  โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..... ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมกากับดูแลการดาเนินกิจการตลาด ไดประกาศใชในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มาเปน
ระยะเวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาด
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ ให
กระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ราง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
เรื่อง ตลาด พ.ศ......... 

 
  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานีวาดวยตลาด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม   และ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗  มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘  
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานีและ
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัตินี้ ไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ เทศบญัญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัตเิทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ....................... 
  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย 
ณ ที่ทําการของเทศบาลนครอุบลราชธานี แลว เจ็ดวัน ( มาตรา ๖๓ พรบ.เทศบาล) 
  ขอ ๓ .ใหยกเลิก 
                              (1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดเอกชน พุทธศักราช  2495 
                              (2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ พุทธศักราช 2506 
                              (3) เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2530         
                               เทศบัญญัติ  ขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
    “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่
ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด  
    “สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
   “อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
    “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มี
สภาพเปนของสด 
    “อาหารประเภทเน้ือสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทสัตวหรือเนื้อสตัวที่มี
การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา 
    “อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูป
อื่นๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร 
    “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือ ปรุง จนสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ  
                         “ การสุขาภิบาลอาหาร “ หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆเพื่อให
อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภคเชน อาหาร ผู
สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุงและจําหนายอาหาร ภาชนะอุปกรณสัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 



    “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง
จําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมันบอพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย หองสวมที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย  
ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
                                “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัสดุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว  ซากสัตว    หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว  หรือที่
อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                       “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามมาตรา ๔๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
  ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
           การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้ งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่นดวย 
           ความในขอน้ีมิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรฐัที่ได
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
 

 
หมวด  ๑ 

ลักษณะของตลาด 
   ขอ ๖   ตลาด แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
                       (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไว 
ในสวนที่ ๑ 
                       (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไว 
ในสวนที่ ๒ 
            ขอ ๗ ที่ตั้งของตลาดตองตั้งอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย 
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่ง
เจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
 
 
 



สวนที่ ๑ 
 

ตลาดประเภทที่ ๑ 
 

                ขอ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูก
สรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม  ที่ถายปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 

       ขอ ๙ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ และเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
     (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง
ไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง  
     (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
     (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ันๆ 
     (๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงายไมมีน้ําขังและ
ไมลื่น 
      (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร   
     (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวรและแข็งแรงสามารถปองกันสัตว เชน 
สุนัขมิใหเขาไปในตลาด 
     (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสมและไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
                       (๘) ความเขมของแสงในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ 
     (๙) แผงขายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซ็นติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเขาออก
สะดวกโดย มีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก 
             (๑๐) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพยีงพอสาํหรบัลางสนิคาหรือลาง
มือ ทั้งนี้ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไม เกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ํา
เสีย หรือสิ่งปฏิกูล โดย 
                             (ก) ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุดและในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอย
กวา ๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผงขึ้นไปตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด ๑ จุดตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผงใหถือเปน ๓๐ แผง 
                             (ข)  มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหาร ประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
                             (ค) ตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใชกรณีที่มีแผง
จําหนายอาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงขึ้นไปตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงอาหารสดทุก 
๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผงถาเกิน ๕๐ แผงใหถือเปน ๑๐๐ แผง และสะดวกตอการใช 
    (๑๑) มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้งและทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารทั้งนี้ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย  
    (๑๒) ติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
                                ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม
อาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารที่กําหนดได  



 
   ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวันและสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 
                                ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒)ออกตามความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึง่ไมอาจจัดให
มีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดไว  
 
   ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารและตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาดหรือในกรณีที่อยูในอาคารตลาดตองแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  
  
    ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดไมใหมีสัตวเขาไปคุย
เขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดน้ัน  
 

   ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 

 
สวนที่ ๒ 

 

ตลาดประเภทที่ ๒ 
 

   ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับขายของ หองสวม ที่ปสสาวะอางลางมือและที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้ 
 

   ขอ ๑๕ สถานที่ที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
    (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
    (๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเปนพื้นเรียบแข็งแรงไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงายและไมมีน้ําขัง เชนพื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวย
คอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต 
    (๓) แผงขายสินคาประเภทอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง ผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย สูง
จากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร อาจเปนแบบที่พับเก็บได  
    (๔) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารสด ประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารปรุงสําเร็จ 
    (๕) จัดใหมีทางระบายน้ําจากจุดที่มีการลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยดวยวัสดุที่มีผิว
เรียบ มีความลาดเอียงใหสามารถ ระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปนเจา
พนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพักน้ําเสีย 
กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 
                        (๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคาโครงเหล็กคลุมผาใบ เตนท รม หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 



 
   ขอ ๑๖  ตองจัดใหมีหองสวม ที่ถายปสสาวะ และอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและตองอยูในที่เหมาะสมนอก
สถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับ
อนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียงทั้งนี้ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐ เมตร 
  

           ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยแต
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
 

            ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาดประเภทที่ ๑ ไดใหเจา
พนักงานทองถิ่นและผูไดรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปน
ตลาดประเภทที่ ๑ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 

หมวด ๒ 
 

การดําเนินกิจการตลาด 
 

            ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาแตละประเภทในตลาดตองจัดใหเปนหมวดหมู และไมปะปนกัน เพื่อ
สะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร  
 

                    ขอ ๒๐ กําหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 

            ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตองรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาตลาดและรักษา
ความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา ไดแก ตัวอาคาร พื้น 
ผนัง เพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้งและรางระบายน้ํา  อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ 
พัดลม ทอน้ําประปา กอกน้ํา  และสาธารณูปโภคอื่นๆ   
   (๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และรางระบายน้ํามิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวันและดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
   (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหสูในสภาพที่สะอาดใชการไดดี
และเปดใชตลอดเวลาที่เปดตลาด 
   (๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ หนึ่ง ครั้งใน
กรณืที่มีการระบาดของโรคติดตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลาง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 
            (๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
             (๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู
พื้นตลาดและจัดใหมีรางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด 
 
 
 
 
 
 



 
 

   ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้  

            (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลรักษาความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดี มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจํา
ทุกวัน   และดูแลที่พักรวมมูลฝอยหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

            (๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาดใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด 

            (๓)จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสตัวชําแหละในกรณีที่มกีารระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลตามที่เจาหนาที่ทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ 

 (๔) จัดใหมีการปองกันมิใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชะแหละ
ลงสูพื้นตลาด 

 
 ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตรายหรือการระบาดของโรคติดตอ

ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1หรือตลาดประเภทที่ 2ตองไมกระทําการและตองควบคุมดูแลมิใหผูใด
กระทําการดังตอไปนี้ 

 (๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
   (๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย  
   (๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชนโค กระบือ แพะแกะหรือสุกรในตลาดรวมทั้งฆาหรือชําแหละสัตว
ปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 
            (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่ งหนึ่งสิ ่ ง ใดในตลาดจนทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรังเปนเหตุรําคาญ
เกิดมลพิษที่เปนอันตรายหรือเปนที่เพาะพันธสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
             (๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
             (๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
             (๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 
             (๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 
             (๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่ เปนอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชนเสียงดัง แสงกระพริบความสั่นสะเทือนหรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด ๓ 
 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
 

   ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด 
ดังตอไปนี้  
   (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
   (๒) การจัดหมวดหมูของสินคา  
   (๓) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน  
   (๔) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 



   (๕) การลางตลาด 
   (๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
           (๗) ตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
   ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา
ดังตอไปนี้ 
               (๑) วางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนดโดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนาย
สินคาหรือขอบเขตที่กําหนดและหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ
และแสงสวางทั้งนี้ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
               (๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 
               (๓) ใหวางสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มและภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนดโดยสูงจาก
พื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร 
               (๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหารหรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิดทั้งนี้ตองมีการรักษาความ
สะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
               (๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง 
                (๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
   ขอ ๒6 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา
โรคติดตอ เชน  อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระติดตอ 
หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ
รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่พนักงานทองถิ่นกําหนดตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข  
   (๒) ในระหวางการขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
   (๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคลเชนไมไอหรือจาม
รดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่
หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
                   ขอ ๒7 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถกูตองดวยสุขลกัษณะในการจําหนาย 
ทํา ประกอบ ปรุง เกบ็ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรกัษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ 
ดังตอไปนี ้ 
   (๑) อาหารที่ขายตองสะอาด ปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกําหมายวาดวยอาหาร  
   (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตวและอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา
เซลเซียสในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
  (๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใชภาชนะที่สะอาดและตองมีอุปกรณปกปด
อาหารเพื่อปองกันการปนเปอนและรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 



  (๔) ในกรณีเปนแผงจําหนายอาหารซึ่งมีการทําประกอบและปรุงอาหารตองจัดสถานที่ไวใหเปน
สัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
                      (๕) เครื่องมือเครื่องใชและภาชนะอุปกรณที่ใชเชนเขียง เครื่องขูดมะพราวจาน ชาม ชอนและสอม
ตะเกียบและแกวน้ําตองสะอาดและปลอดภัยมีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง 
 

หมวดที่ ๔ 
 

การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน และ 
ตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการของรัฐ 

 
                   ขอ 28 เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐ ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีการแกไข
โดยเรงดวน 
                      (1) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหารตัวอยางพื้นผิว 
ภาชนะอุปกรณหรือจากมือผูขายอาหารในตลาดพบวามีเชื้อจุลนิทรยีที่ทาํใหเกดิโรคไดหรอืมีเช้ือจุลนิทรยีที่เปนตัวบงชี้
ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 
                     (2) มีปริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค เชนหนู แมลงวันหรือแมลงสาบเกินกวาสัตวที่
กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                    (3) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอเชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คาง
ทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคอื่นที่ตองแจงความตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอโดยพบวาผูขายของหรอืผูชวยขายของในตลาดเปน
โรคติดตอหรือพบผูปวยโรคติดตอซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทําให
เกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น 
                     (4) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดรั่วไหลออกสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลงแพรกระจายของ
เชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
 
                   ขอ29 หามมิใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตผูใดดําเนินการตลาดในที่หรือทางสาธารณะเวนแตจะเปน
การดําเนินการของราชการสวนทองถิ่นเองที่ไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 

                   ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดเอกชน เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
พรอมเอกสารหลักฐานตามที่ทางราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตองครบถวนแลว ใหเจาพนัก
ทองถิ่นมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดเพื่อ
พิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทั้งนี้กอนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต
ตองใหผูขออนุญาตหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมี
โอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนและในการออกคําสั่งดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 
 
 
 
 
 



                                                              หมวด 5 
 

ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม 
 

                     ขอ 30 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทาย 
เทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
               (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
               (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
               (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
               (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล 
              (๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 
              (๖) อื่นๆตามที่กําหนด 
 
  ขอ 31 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด 
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิน้กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยาย
เวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 
                เจาพนักงานทองถิ่นจะตองมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสขุหรือจะแตงตั้งใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดเพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได 
 
  ขอ ๓2 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
 
  ขอ ๓3 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีเทานั้น 
   การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
   การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ดวย 
 
 
 
 



  ขอ ๓4 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาํหรบักรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสาํหรบั
กรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกจิการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให
ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน 
 
  ขอ ๓5 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 
  ขอ ๓6 ผูไดรับใบอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 
  ขอ ๓7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนด
ไวทายเทศบัญญัตินี้  
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
 
  ขอ 38 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือขอบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่พกัใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็น   สมควรแตตองไมเกิน
สิบหาวัน 
  ขอ 39 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
                     (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
                              (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                     (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 
 
 



  ขอ 40 คําสั่งพักใชใ บอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวต้ังแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 
 
  ขอ 41 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

หมวดที่ 6 
 

บทกําหนดโทษ 
 

           ขอ ๔2 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ขอ ๔3 ใหนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่……………….  
 
  
                     (ลงชื่อ) 
 
 
                                  (………………………………….......) 
                            นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
                      เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (……….…………………………….……) 
             ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
             ............./........................../.................. 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

เรื่อง  ตลาดเอกชน 
 

ลําดับ รายการ บาท สตางค 
 

1 
 
 
 
 

 
คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 
          1.1   ตลาดประเภทที่   ๑                    ฉบับละ 
          1.2   ตลาดประเภทที ่  ๒                    ฉบับละ 
 
 
 

 
 

5,๐๐๐ 
3,0๐๐ 

 
                    

 
 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

 
                                                                                               เขียนที่………………………………………… 

ที่………………………………….. 
                           วันที..............เดือน...............................พ.ศ....................................... 

๑. ขาพเจา………………………………………….…………อาย…ุ………….ป     สัญชาติ………………………………………………………. 
โดย.....................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
......................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที…่……………หมูที…่……ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..……………………………………………. 
ตําบล………………………อําเภอ…………….…………..จังหวัด……………………โทรศัพท………………………………....ผูขออนุญาต 
๒.พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 
        (      )  สําเนาบัตรประจําตัว........................(ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
                 (      )  สําเนาทะเบียนบาน 
        (      )   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือหนงัสอืใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 
                  (     )  ใบมอบอํานาจ( กรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 
                  (     )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
                  (     )  หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
         (     )  เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด   
                           (๑) …………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
                           (๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           (   ) อื่น ๆ.....................................................................................................................................    
 

 
 
 
 
 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทกุประการ 
 
                                                                                     (ลงชื่อ)………………………………ผูขอรับ 
 

 
 
 
 
 

                                                          
           

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกจิการ โดยสังเขป 



ใบอนุญาต 
                                                                               (……………………………………………………...) 
              ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
                (        )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข     
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
                (          ) เห็นสมควรไมอนญุาตเพราะ     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                   ลงชื่อ…………………………….…………..เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                                         (……………….……………………….) 
คําสั่งของเจาพนกังานทองถิ่น  
        (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 
        (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
                                                                  ลงชื่อ……………………………………….…………เจาพนักงานทองถิ่น 

                          (………………………….………………………….) 
           วันที่........................................................... 

 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   (สําหรับเจาหนาที่ ) 

เลขที่  ..........................ไดรับเรือ่งเมื่อวันที่....................เดือน....................................พ.ศ........................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลกัฐาน                 (     )      ครบ 
                                                        (     )       ไมครบคือ 
                                 1............................................................................................................................... 
                                 2.............................................................................................................................. 
                                                                                  (ลงชื่อ) 
        (...............................................................) 
                                                                          ตําแหนง................................................................ 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   ( สําหรับผูขอรับใบอนุญาต) 
 
เลขที่  ..........................ไดรับเรือ่งเมื่อวันที่....................เดือน.................................พ.ศ............................. 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลกัฐาน                     (     )      ครบ 
                                                            (     )       ไมครบคือ 
                                 ๑................................................................................................................................. 
                                 ๒................................................................................................................................. 
 ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทัง้หมดมายื่นตอเจาพนักทองถิ่นภายใน...........................วัน นับ
แตวันนี้เปนตนไป 
                                                                                 (ลงชื่อ) 
        (...............................................................) 
                                                                                    ตําแหนง.................................................. 



           
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกจิการ........................................................ 

เลมที…่……เลขที..................../.................... 
 (๑)เจาพนักงานทองถิ่น อนุญาตให……………………………………      สัญชาติ…………………… 
ที่อยูเลขที…่………..หมูที…่………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตําบล……………………………. 
อําเภอ………………จังหวัด…………โทรศัพท…………………….. 
ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………........... 
ตั้งอยูเลขที…่…………หมูที…่……ตําบล……………อําเภอ....................จงัหวัด......................โทรศัพท...................... 
 คาธรรมเนียมปละ...………..บาท (...........................................)ใบเสร็จรับเงินเลมที…่…...............เลขที…่…ลงวันที…่…
เดือน………….พ.ศ………………….......... 
(๒) ผูรบัอนญุาตตองปฏบิัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบญัญัติของทองถิ่น 
(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนญุาตน้ีเปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไข
ได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(๔) ผูรบัใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดงัตอไปนี้ คือ 
  ๔.๑....................................................................................................................... 
    ๔.๒....................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมือ่วันที…่……………..เดือน…………………………...พ.ศ………………… 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่...................เดือน..............................พ.ศ........................... 

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

                                                                                                         
 
คําเตือน  
(๑) ผูรบัใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกจิการตลอดเวลาที่
ประกอบกจิการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) หากประสงคจะประกอบกจิการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนญุาตสิ้นอาย ุ
 
 

                                                                                                                            
(มีดานหลัง) 

    
                                                              
                                            
 
 



 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


