เทศบัญญัติ
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540
....................
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการดาเนินกิจการตลาด
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอ
ต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม การดาเนิน
กิจการตลาด เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาดและการขายของในตลาด โดยกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง สิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ การจัดสถานที่ การวางสิ่ง ของ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจการตลาด เวลาเปิดและปิดตลาด หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่
รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิด
เหตุราคาญ และการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ กาหนดวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของใน
ตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะ
ในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่างๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว มาตรา 35 มาตรา 37มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ประกอบการกับ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้มาตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. 2540
…………
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการตลาด
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 54 มาตรา
55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2335 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2536 เทศบาลเมืองลาพูนโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลาพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดลาพน จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองลาพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สานักงาน
เทศบาลเมืองลาพูนแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ตลาดเอกชน พุทธศักราช 2486
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ตลาดเอกชน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2495
(3) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ตลาดเอกชน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2501
(4) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ตลาดเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พุทธศักราช 2529
(5) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ตลาดสาธารณะ พุทธศักราช 2529
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค่า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้ ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นที่
ชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“เจ้าพนังงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่ง ตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้ าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวรที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้
ออกใบอนุญ าตให้ จัดตั้ งตลาดตามวรรคหนึ่ ง แล้วจะกระทาได้ต่ อเมื่อได้รั บใบอนุ ญ าตเป็ นหนัง สือจากเจ้ า
พนักงานท้องถิ่น
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้ องปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดการตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 6 ผู้จัดตั้งตลาดที่มีลักษณะเป็นอาคารถาวร ต้องจัดสถานที่ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่จัดตั้งตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่ต่ากว่า 100 เมตร จากแหล่งนั่งเกียจ และ/หรือแหล่ง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้า ของเสียอันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพตามพระราชบัญญัติส่ง เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สุสาน ฌาปนสถาน โรงเลี้ยง
สัตว์ โรงงานกาจัดขยะ โรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูล โรงงานบัดน้าเสีย โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใดที่
จะมีผลกระทบต่อสุขลักษณะของตลาด หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนราคาญจากตลาด ในลักษณะเดียวกัน
ยกเว้นกรณีที่มีวิธีป้องกันมลพิษอันเป็นที่ยอมรับโดยเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุข
(2) เนื้อที่จัดตั้งตลาดต้องไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ครอบคลุมบริเวณที่จัดไว้สาหรับ
ผู้ขายซึ่งมีโครงสร้างพร้อมที่ขนถ่ายสินค้า ที่จอรถ ส้วมและที่ปัสสาวะ และพื้นที่สาหรับรวบรวมขยะและมีทาง
ที่รถเก็บขนขยะเข้าออกได้
(3) อาคารต้องทาด้วยวัตถุถาวร เรียบและแข็งแรง
(4) หลั งคาควรจะเป็ นแบบที่ มีค วามสูง เหมาะสมกั บตลาดนั้น ๆ สร้า งดั วยวั ตถุ ทนไฟ และ
แข็งแรง คงทน
(5) ฝาผนัง ทาด้วยวัตถุถาวร เรียบและแข็งแรง
(6) พื้นทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่ายและน้าไม่ขัง
(7) จัดให้รางระบายน้าทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่ายเพื่อรับน้าให้ไหลไปสู่ ทางระบาย
น้าสาธารณะได้สะดวก และจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียโดยมีบ่อพัก บ่อดักไขมัน หรือโดยวิธีอื่นใด ไว้ให้เพียงพอ
และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด
(8) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศให้เพียงพอ และถูกต้ องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด
(9) แผงที่วางของขายต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. ด้านหน้าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ด้านหลังมีช่องสาหรับผู้เข้าขายนั่งหรือยืนได้และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สาหรับตลาดขายปลีก หรือสูงไม่น้อยกว่า 15
เซนติเมตร สาหรับตลาดขายส่ง ทาด้วยวัตถุ ทึบถู กต้ องด้ วยสุ ขลัก ษณะ แยกเป็นหมวดหมู่เ หมาะสมตาม
ประเภทสิ้นค้า และกาหนดหมายเลขประจาแต่ละแผงไว้ให้เห็นโดยชัดเจน

ข. ต้องมีทางเข้าแผงที่วางขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และต้องจัดที่นั่งสาหรับผู้
เข้าขายไว้โดยเฉพาะเหมาะสม แยกต่างหากจากแผงที่วางของขายและสะดวกต่อการเข้าออก
ค. กรณีที่สร้างแผงที่วางของขาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องสร้างให้
ถูกต้องสุขลักษณะ ทาความสะอาดได้ง่าย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) ทางเดินตลาดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. ทางเข้าออกต้องมีอย่างน้อยหนึ่งทาง กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ในกรณีที่ทางเข้าออกลอดใต้
อาคารอื่นจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ข. ทางเดินสาหรับผู้ซื้อของภายในอาคารตลาดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(11) จั ด ให้ มี ส้ ว มและที่ ปั สสาวะจ านวนเพี ย งพอ และถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด
(12) จัดให้มีที่พักรวบรวมขยะประจาตลาดที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะมีขนาดเพียงพอ และตั้งอยู่
ที่สถานที่ที่รถเก็บขยะมูลฝอยสามารถเข้าไปเก็บขนได้สะดวกพร้อมกับติดตั้งก๊อกน้าสาหรับล้างท่อพักรวบรวม
ขยะไว้โดยเฉพาะ
(13) จัดให้มีที่สาหรับล้างสินค้า พร้อมติดตั้งท่อน้าประปาหรือน้าสะอาด และท่อระบายน้าทิ้ง
ไว้ให้เพียงพอ
(14) จัดให้มีน้าสะอาดพร้อมที่เก็บสารองน้าให้มีปริมาณเพียงพอแลละสะดวกต่อ
การใช้งาน
(15) จัดให้มีเครื่องฉีดน้าที่มีแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ไว้สาหรั บใช้ทาความสะอาดล้างพื้นและ
ทางระบายน้าของตลาดโดยเฉพาะ
(16) จัดให้มีรั้งหรือประตูกั้นหรือสิ่งป้องกันไว้ เพื่อมิให้คนหรือสัตว์เข้าไปพลุกพล่าน หรือหลับ
นอนในตลาดในเวลากลางคืน
(17) จัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการพลุกพล่าน หรือ
รบกวนบริเวณอื่น รวมทั้งสะดวกต่อการดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(18) จัดให้มีที่จอดรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(19) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของเทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 7 อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการตลาด ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน มีอานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 5 เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้
เหมาะสมแก่กิจการนั้น ทั้งนี้ การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชากร
ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัย ดังต่อไปนี้

(1) ดูแลรักษาระบบระบายน้าและระบบบาบัดน้าเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(2) ดูแลรักษาความสะอาดส้วม และที่ปัสสาวะให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
(3) ดูแลรักษาความสะอาดที่พักรวบรวมขยะประจาตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยมีการ
จัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในแต่ละวัน
(4) ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ของตลาดโดยทั่วไป มิให้มีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ หรือที่ อยู่
อาศัยของแมลงและสัตว์นาโรค
(5) จัดให้มีคนทาความสะอาดตลาดให้เพียงพอ โดยกาหนดให้มีการล้างตลาดด้วยสารเคมี เช่น
โซดาไฟ และคลอรีนเป็นประจาทุกเดือน
(6) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ขาย ผู้ช่วยขายเป็นประจาทุกปี
(7) ปฏิบัติ การอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข เจ้ า
พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของเทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดวางสิ่งของกีดขวางในตลาดตามทางเข้าสู่ทางเดินรอบตลาดและห้ามมิให้ผู้ใดก่อ
เหตุราคาญในบริเวณดังต่อไปนี้
(1) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อขายเป็นอาหาร
(2) สะสม หมักหมมหรือเททิ้งสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดในตลาด ทาให้สถานที่สกปรก รกรุง รัง หรือเป็นที่
เพาะพันธุ์สัตว์นาโรคหรือเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น
(3) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือน่าจะเกิดอันตราย
(4) ถ่าย เท ทิ้ง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใดนอกจากที่จัดไว้ สาหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล
(5) ทาให้น้าสะอาดสาหรับใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้น จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตราย
แก่สุขภาพ
(6) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน
(7) กระทาการอื่นใดที่ก่อให้เกิด เหตุราคาญ แก่ผู้อื่นตามความเห็นของพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต้องแจ้งให้ผู้เข้าขายของ หรือผู้ช่วยขายของในตลาดทราบหน้าที่
และข้อปฏิบัติ รวมทั้ง ควบคุมดูแลผู้เข้าขายของหรือผู้ช่วยขายองในตลาดให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ
และจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้เข้าขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ 12 ในกรเข้าขายของตลาด ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) วางสิ่งของอยู่ในขอบเขตที่วางของขายซึ่งจัดไว้ ถ้าวางล้าออกมาให้ถือว่างสิ่งของกีดขวาง
ในตลาด และห้ามมิให้วางสิ่งของไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรจากพื้นตลาด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) วางสินค้าให้ถูกต้องตามที่ที่จัดไว้สาหรับประเภทนั้น

(3) แต่งกายให้สะอาดตามที่เจ้าพนังงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบ
(4) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร และภาชนะหรือเครื่องสาหรับประกอบปรุงอาหารให้พ้นฝุ่นละออง
สัตว์นาโรค และรักษาเครื่องปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(5) ใช้น้าสะอาดในการปรุง แช่ ล้างอาหารและภาชนะ
(6) ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคที่สะอาดและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(7) ใช้วัตถุที่สะอาด ห่อ หรือใส่ของให้แก่ผู้ซื่อ
(8) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วย หรือมีเหตุการณ์เชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อทาการประกอบ ปรุง
หรืออาหาร
(9) ทาความสะอาดที่วางขายของทุกวันก่อนขายและเลิกขาย
(10) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะประจาที่วางขายของตนเองตามความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(11) ปฏิบัติการอื่นๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ และเรียบร้อยตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดขาย ทา ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารและ
สิ่งของอย่างอื่นในตลาด เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏ
ว่า เป็นพาหะและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคแล้ว
ข้อ 14 การเปิดและปิดตลาดที่มีลักษณะเป็นอาคารถาวรให้เปิดตลาด ตั้งแต่เวลา 03.00 น. และให้
ปิดตลาดเมือ่ ถึงเวลา 20.00 น.
หากมีเหตุผลและความจาเป็นที่จะเปิดและปิดตลาดแตกต่างจากกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้า
พนังงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป และหากเป็นที่ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ต้องกาหนดวันปิด
ตลาดเพื่อล้างตลาดเป็นประจาทุกเดือนด้วยสารเคมี เช่น โซดาไฟ คลอรีน การเปิดและการปิดตลาดให้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดต้องยื่นคาขอตามแบบ เงื่อนไข และเอกสารหลักฐานที่เทศบาล
เมือ งลาพูนก าหนดพร้อมด้วยแผนผัง แบบก่อสร้า งและรายการปลูกสร้างในสถานที่จ ะจัด ตั้ง ตลาดต่อ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่น
ข้อ 16 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขออนุญาตแล้ว
ปรากฏว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้
รับคาขอ
แต่ถ้าปรากฏว่า คาขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่สมบรูณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่ง คืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ

ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดตามวรรคหนึ่งหรือตมที่ไ ด้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในกาหนดสอบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หาก
มิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้วจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกการดาเนินกิจการก่อนถึงกาหนดที่จะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ถ้าหากผู้ดาเนินกิจการตลาด ค้างชาระค่าธรรมเนียมติ ดต่อกันเกินสองครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนตลบกาหนด
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ ตลาดนั้น ตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ
ข้อ 19 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องยื่นคาขอตามแบบ
และเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนดต่อเจ้า พนักงานพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะ
สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 15
ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 21 เมื่อผู้ใดรับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด
ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ข้อ 22 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป หรือจะขอแก้ไขรายงานอื่นใดใน
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 23 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญ หาย ถูกทางาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ผู้ไ ด้รับใบอนุญ าต
จะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อของรับใบแทนใบอนุญาตในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถุงการ
สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มี
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน

(2) บันทึ กด้า นหลัง ต้นขั้ วใบอนุญ าตเดิ ม ระบุสาเหตุก ารสู ญ หาย ถูก ทาลายหรื อชารุดใน
สาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่เลขที่ ปี พ.ศ ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 25 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ละพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจ้ง เป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ
ในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก
(3) หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(4) แนะนาให้ ผู้ไ ดรับ ใบอนุญ าตปฏิ บัติใ ห้ถูก ต้องตามเงื่อ นไขในใบอนุ ญ าต หรื อตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(5) เก็บหรื อนาสินค้า หรือ สิ่ง ของใดๆ ที่ ส งสัยว่ าจะไม่ถูก สุขลัก ษณะหรือจะก่อ ให้เกิ ดเหตุ
ราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็น ได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา
(6) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
ข้อ 26 หากผู้ดาเนินการตลาด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือ
เทศบัญญัติ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้ผู้ดาเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถู กต้องได้ และถ้าผู้ดาเนินการตลาดไม่แก้ไข หรือถ้าการ
ดาเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่
พนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที
ข้อ 27 ถ้ า เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตรวจพบเหตุ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ มี ก ารกระท าใดๆ ที่ ฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชี วิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดาเนินการโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่
ถูกต้องหรือ ฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไ ขหรือระงับเหตุนั้นได้ตาม
สมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ 28 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ตลาด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไ ม่ถูกต้องตามพระราชบัญ ญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติ

นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุด ได้กระทาผิดตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
หรือเทศบัญญัตินี้
(3) ไม่ปฏิบัติ หรืปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต
และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 30 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 16 ให้ทาเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือ
ผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ดาเนินกิจการตลาดหยุดดาเนินกิจกร คาสั่ง พักใบอนุญ าตทราบ
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ได้พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้สั่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือหนังสือไว้
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา หรือสานักทาการงานของผู้ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ
แล้ว ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันเปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 32 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคาสั่งตามข้อ 16 วรรคสอง ข้อ 25 หรือมีคาสั่งในเรื่องการไม่
ออกใบอนุญาตตามข้อ 15 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม ข้อ 18 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ
28 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขมีคาสั่งตามข้อ 26 ถ้าผู้ที่ได้รับคาสั่งไม่พอใจคาสั่ง ดังกล่าว ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ต ามวรรคหนึ่ง ไม่ เป็น เหตุ ทุเลาการบั ง คับ ตามคาสั่ ง เว้ นแต่ รัฐนมตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
คาสั่งของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
ข้อ 33 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 5 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535
ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 14 มีความผิดตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 12 และข้อ 13 มีความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ
ขัดขวาง หรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัติข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
ข้อ 37 ผู้ดาเนินกิจการผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างที่มีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้หยุดกิจการ
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 26 ข้อ 16 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 27 โดยไม่มีเหตุผล
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้ง หรือใช้สถานที่เอกชนเป็นที่ขาย ทา ประกอบ ปรุง สะสม อาหาร หรือ
น้าแข็ง ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดาเนินการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดาเนินการข้อ
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนดาเนินการ
ข้อ 41 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญ ญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540
ประภัสร์ ภู่เจริญ
(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
อนุมัติ
สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์
(นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

ลาดับ
1.

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
รายงาน
อัตราค่าธรรมเนียมการอกใบอนุญาตและ
การต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม

2,000

แบบ ต.1
คำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
เขียน.............................................
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.........................................................................................
อายุ..............ปี สัญชาติ...............................เลขประจาตัวประชาชนที่..............................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................................
หมู่ที่.....................ตาบล.........................อาเภอ........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์..........................................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1. ชื่อตลาด..........................................................................จานวน...............................................แผง
2. ตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................................
หมู่ที่.........................ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โทรศัพท์..........................................................
3. เนื้อที่ตลาด............................................ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานกาจัดขยะ โรงงานกาจัด
สิ่งปฏิกูล โรงงานบาบัดน้าเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใด
ที่จะมีผลกระทบต่อสุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนราคาญจากตลาดในลักษณะเดียวกัน
.................................เมตร
4. ชื่อผู้จดการตลาด.................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................................หมู่ที่............................
ตาบล...............................อาเภอ...................................จังหวัด........................โทรศัพท์..................................
5. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ
5.1 สานาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติบุคคลให้นาสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
5.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
5.3 หลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ประกอบการตลาดได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
5.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอานาจนาหนังสือมอบอานาจที่
ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจมาแสดง

5.5 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง

แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(..........................................................)

แบบ ต.2
ตราครุฑ
ใบอนุญำตจัดตั้งตลำดที่มีลกั ษณะเป็นอำคำรถำวร
เขียน.....................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.........................................................................................
อายุ.............ปี สัญชาติ...................... เลขประจาตัวประชาชนที่.......................................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่...................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................
หมู่ที่..........ตาบล........................อาเภอ....................จังหวัด........................โทรศัพท์......................................
จัดตัง้ ตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตลาด..........................................................................จานวน...............................................แผง
2. ตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................................
หมู่ที่.........................ตาบล............อาเภอ.................จังหวัด.............โทรศัพท์.................................................
3. ชื่อผู้จัดการตลาด.............................................................................อายุ........................................ปี
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ซอย...................................ถนน.................................................
ตาบล...............................อาเภอ..........................จังหวัด........................โทรศัพท์............................................
4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.....................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่......................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ...........................................
5. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อนี้
5.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของ
เทศบาลเมืองลาพูน
5.2 .................................................................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่...........................เดือน........................................................พ.ศ............................
สิ้นสุดอายุวันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)........................................................
(......................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รำยงำนต่ออำยุใบอนุญำต
ว/ด/ป

ว/ด/ป

อนุญาต

สิ้นอายุ

ใบรับเงิน
เล่มที่

คาเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย

เลขที่

ลงชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป

แบบ ต.3
คำขอต่อใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
เขียนที่...................................................
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ................................................................................
อายุ...............ปี สัญชาติ...................เลขประจาตัวประชาชนที่...............................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................
หมู่ที่..........ตาบล....................อาเภอ.......................จังหวัด......................โทรศัพท์..............................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตลาด................................................................................จานวน.........................................แผง
2. ตั้งอยู่เลขที่ ............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
หมู่ที่..........ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โทรศัพท์.........................................................................
3. ชื่อผู้จดการตลาด................................................................................อายุ.....................................ปี
สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่............................ซอย.............................ถนน.........................................
ตาบล...........................อาเภอ......................................จังหวัด.........................โทรศัพท์..................................
4. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สานาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติบุคคลให้นาสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
4.3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเดิม
4.4 หลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ประกอบการตลาดได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
4.5 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอานาจนาหนังสือมอบอานาจที่
ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจมาแสดง

4.6 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง

แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(..........................................................)

แบบ ต.4
คำร้องขออนุญำตต่ำงๆ
เขียนที่...............................................
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.........................................................................................
อายุ...............ปี สัญชาติ...................เลขประจาตัวประชาชนที่.........................................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................
หมู่ที่..........ตาบล....................อาเภอ.......................จังหวัด......................โทรศัพท์..........................................
ขอยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.................................................................................................................
ด้วย...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................
จึงมีประสงค์.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ขอรับรองว่า
ข้อความตามคาร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ขออนุญาต
(......................................................)

แบบ ต.5
หนังสืออนุญำตให้เปลีย่ นแปลง ขยำยหรือลดเนือ้ ที่ หรือบริเวณใช้เป็นตลำด
เล่มที่....................เลขที่...................../.........................
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสืออนุญาตให้ ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล
ชื่อ....................................................อายุ.............ปี สัญชาติ................... เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
.........................................................อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย..............................
ถนน.........................ตาบล.................................อาเภอ.............................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์...................................
1. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่บริเวณที่ใช้เป็นตลาดดังนี้
2. ชื่อตลาด..............................................................เนื้อที่ตลาด.........................................ตารางเมตร
3. ตั้งอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................
หมู่ที่..........ตาบล............................อาเภอ......................จังหวัด.....................โทรศัพท์...................................
4. ชื่อผู้จัดการตลาด....................................................................................อายุ................................ปี
สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่.....................ซอย...................................ถนน..................................................
ตาบล............................อาเภอ..............................จังหวัด.........................โทรศัพท์.........................................
5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ....................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่......................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.....................
6. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของ
เทศบาลเมืองลาพูน
6.2 ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน....................................................พ.ศ...............................สิ้นอายุ
วันที่...........................เดือน........................................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)...............................................
(.............................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

