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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 
.................... 

 
หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการด าเนินกิจการตลาด 
 

เหตุผล 
  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอ
ต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม การด าเนิน
กิจการตลาด เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาดและการขายของในตลาด โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ท่ีต้ัง เนื้อท่ี แผนผัง ส่ิงปลูกสร้างและสุขลักษณะ การจัดสถานท่ี การวางส่ิงของ การอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจการตลาด เวลาเปิดและปิดตลาด หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีท่ี
รวบรวมหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าท้ิง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิด
เหตุร าคาญ และการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ก าหนดวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของใน
ตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะ
ในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมท้ังการรักษาความ
สะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มาตรา  35 มาตรา 37มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบการกับ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้มาตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 
เร่ือง ตลาด 
พ.ศ. 2540 

………… 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการตลาด 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2501 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 54 มาตรา 
55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2335 และกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2536 เทศบาลเมืองล าพูนโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล าพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าพน จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยท่ีส านักงาน
เทศบาลเมืองล าพูนแล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3 นับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก 
         (1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง ตลาดเอกชน พุทธศักราช 2486 
         (2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง ตลาดเอกชน (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2495 
         (3) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง ตลาดเอกชน (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2501 
         (4) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง ตลาดเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)   

             พุทธศักราช 2529 
        (5) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง ตลาดสาธารณะ พุทธศักราช 2529 

 บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
         “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค่า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ี
ชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด 
    

        “เจ้าพนังงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
         “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
         “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ 



 

 

 ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวรท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐท่ีได้จัดต้ัง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดการตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  
 ข้อ 6 ผู้จัดต้ังตลาดท่ีมีลักษณะเป็นอาคารถาวร ต้องจัดสถานท่ีดังต่อไปนี้ 

        (1) สถานท่ีจัดต้ังตลาดต้องต้ังอยู่ห่างไม่ต่ ากว่า 100 เมตร จากแหล่งนั่งเกียจ และ/หรือแหล่ง
ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ า ของเสียอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สุสาน ฌาปนสถาน โรงเล้ียง
สัตว์ โรงงานก าจัดขยะ โรงงานก าจัดส่ิงปฏิกูล โรงงานบัดน้ าเสีย โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานท่ีอื่นใดท่ี
จะมีผลกระทบต่อสุขลักษณะของตลาด หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากตลาด ในลักษณะเดียวกัน
ยกเว้นกรณีท่ีมีวิธีป้องกันมลพิษอันเป็นท่ียอมรับโดยเจ้าหน้าท่ีพนักงานสาธารณสุข 
         (2) เนื้อท่ีจัดต้ังตลาดต้องไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ครอบคลุมบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับ
ผู้ขายซึ่งมีโครงสร้างพร้อมท่ีขนถ่ายสินค้า ท่ีจอรถ ส้วมและท่ีปัสสาวะ และพื้นท่ีส าหรับรวบรวมขยะและมีทาง
ท่ีรถเก็บขนขยะเข้าออกได้ 
         (3) อาคารต้องท าด้วยวัตถุถาวร เรียบและแข็งแรง 
         (4) หลังคาควรจะเป็นแบบท่ีมีความสูงเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ สร้างดัวยวัตถุทนไฟ และ
แข็งแรง คงทน 
         (5) ฝาผนัง ท าด้วยวัตถุถาวร เรียบและแข็งแรง 
         (6) พื้นท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่ายและน้ าไม่ขัง 
         (7) จัดให้รางระบายน้ าท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่ายเพื่อรับน้ าให้ไหลไปสู่ทางระบาย
น้ าสาธารณะได้สะดวก และจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียโดยมีบ่อพัก บ่อดักไขมัน หรือโดยวิธีอื่นใด ไว้ให้เพียงพอ
และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 
         (8) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศให้เพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีเทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 
         (9) แผงท่ีวางของขายต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
         ก. ด้านหน้าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ด้านหลังมีช่องส าหรับผู้เข้าขายนั่งหรือยืนได้และมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ส าหรับตลาดขายปลีก หรือสูงไม่น้อยกว่า 15 
เซนติเมตร ส าหรับตลาดขายส่ง ท าด้วยวัตถุทึบถูกต้องด้วยสุขลักษณะ แยกเป็นหมวดหมู่เหมาะสมตาม
ประเภทส้ินค้า และก าหนดหมายเลขประจ าแต่ละแผงไว้ให้เห็นโดยชัดเจน 



 

 

         ข. ต้องมีทางเข้าแผงท่ีวางขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และต้องจัดท่ีนั่งส าหรับผู้
เข้าขายไว้โดยเฉพาะเหมาะสม แยกต่างหากจากแผงท่ีวางของขายและสะดวกต่อการเข้าออก 
         ค. กรณีท่ีสร้างแผงท่ีวางของขาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท่ีระบุไว้ข้างต้นจะต้องสร้างให้
ถูกต้องสุขลักษณะ ท าความสะอาดได้ง่าย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
         (10) ทางเดินตลาดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
         ก. ทางเข้าออกต้องมีอย่างน้อยหนึ่งทาง กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ในกรณีท่ีทางเข้าออกลอดใต้
อาคารอื่นจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
         ข. ทางเดินส าหรับผู้ซื้อของภายในอาคารตลาดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
         (11) จัดให้มีส้วมและท่ีปัสสาวะจ านวนเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีเทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 
         (12) จัดให้มีท่ีพักรวบรวมขยะประจ าตลาดท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะมีขนาดเพียงพอ และต้ังอยู่
ท่ีสถานท่ีท่ีรถเก็บขยะมูลฝอยสามารถเข้าไปเก็บขนได้สะดวกพร้อมกับติดต้ังก๊อกน้ าส าหรับล้างท่อพักรวบรวม
ขยะไว้โดยเฉพาะ 
         (13) จัดให้มีท่ีส าหรับล้างสินค้า พร้อมติดต้ังท่อน้ าประปาหรือน้ าสะอาด และท่อระบายน้ าท้ิง
ไว้ให้เพียงพอ 
         (14) จัดให้มีน้ าสะอาดพร้อมท่ีเก็บส ารองน้ าให้มีปริมาณเพียงพอแลละสะดวกต่อ 
การใช้งาน 
         (15) จัดให้มีเครื่องฉีดน้ าท่ีมีแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ไว้ส าหรับใช้ท าความสะอาดล้างพื้นและ
ทางระบายน้ าของตลาดโดยเฉพาะ 
         (16) จัดให้มีรั้งหรือประตูกั้นหรือส่ิงป้องกันไว้ เพื่อมิให้คนหรือสัตว์เข้าไปพลุกพล่าน หรือหลับ
นอนในตลาดในเวลากลางคืน 
         (17) จัดให้มีท่ีขนถ่ายสินค้าบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการพลุกพล่าน หรือ
รบกวนบริเวณอื่น รวมท้ังสะดวกต่อการดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
         (18) จัดให้มีท่ีจอดรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
         (19) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมท้ัง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลเมืองล าพูน 
 ข้อ 7 อาคารที่ใช้เป็นสถานท่ีประกอบการตลาด ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน มีอ านาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 เพียงเท่าท่ีเห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอย่างใดเพื่อให้
เหมาะสมแก่กิจการนั้น ท้ังนี้ การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชากร 
 ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัย ดังต่อไปนี้ 



 

 

         (1) ดูแลรักษาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
         (2) ดูแลรักษาความสะอาดส้วม และท่ีปัสสาวะให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
         (3) ดูแลรักษาความสะอาดท่ีพักรวบรวมขยะประจ าตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยมีการ
จัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในแต่ละวัน 
         (4) ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีของตลาดโดยท่ัวไป มิให้มีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ หรือท่ี อยู่
อาศัยของแมลงและสัตว์น าโรค         
              (5) จัดให้มีคนท าความสะอาดตลาดให้เพียงพอ โดยก าหนดให้มีการล้างตลาดด้วยสารเคมี เช่น 
โซดาไฟ และคลอรีนเป็นประจ าทุกเดือน 
         (6) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ขาย ผู้ช่วยขายเป็นประจ าทุกปี 
         (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมท้ัง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลเมืองล าพูน 
 ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดวางส่ิงของกีดขวางในตลาดตามทางเข้าสู่ทางเดินรอบตลาดและห้ามมิให้ผู้ใดก่อ
เหตุร าคาญในบริเวณดังต่อไปนี้  
         (1) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อขายเป็นอาหาร 
         (2) สะสม หมักหมมหรือเทท้ิงส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด ท าให้สถานท่ีสกปรก รกรุงรัง หรือเป็นท่ี
เพาะพันธุ์สัตว์น าโรคหรือเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็น 
         (3) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือน่าจะเกิดอันตราย 
         (4) ถ่าย เท ท้ิง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใดนอกจากท่ีจัดไว้ ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือ
ส่ิงปฏิกูล 
         (5) ท าให้น้ าสะอาดส าหรับใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้น จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรืออาจเป็นอันตราย
แก่สุขภาพ 
         (6) ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหลับนอน 
         (7) กระท าการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญ แก่ผู้อื่นตามความเห็นของพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดต้องแจ้งให้ผู้เข้าขายของ หรือผู้ช่วยขายของในตลาดทราบหน้าท่ี
และข้อปฏิบัติ รวมท้ัง ควบคุมดูแลผู้เข้าขายของหรือผู้ช่วยขายองในตลาดให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ
และจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้เข้าขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 ข้อ 12 ในกรเข้าขายของตลาด ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
          (1) วางส่ิงของอยู่ในขอบเขตท่ีวางของขายซึ่งจัดไว้ ถ้าวางล้ าออกมาให้ถือว่างส่ิงของกีดขวาง
ในตลาด และห้ามมิให้วางส่ิงของไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรจากพื้นตลาด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (2) วางสินค้าให้ถูกต้องตามท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับประเภทนั้น 



 

 

          (3) แต่งกายให้สะอาดตามท่ีเจ้าพนังงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นชอบ 
          (4) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร และภาชนะหรือเครื่องส าหรับประกอบปรุงอาหารให้พ้นฝุ่นละออง 
สัตว์น าโรค และรักษาเครื่องปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
          (5) ใช้น้ าสะอาดในการปรุง แช่ ล้างอาหารและภาชนะ 
          (6) ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ในการบริโภคท่ีสะอาดและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
          (7) ใช้วัตถุท่ีสะอาด ห่อ หรือใส่ของให้แก่ผู้ซื่อ 
          (8) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลท่ีป่วย หรือมีเหตุการณ์เช่ือว่าป่วยเป็นโรคติดต่อท าการประกอบ ปรุง 
หรืออาหาร 
          (9) ท าความสะอาดท่ีวางขายของทุกวันก่อนขายและเลิกขาย 
          (10) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะประจ าท่ีวางขายของตนเองตามความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
          (11) ปฏิบัติการอื่นๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ และเรียบร้อยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดขาย ท า ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารและ
ส่ิงของอย่างอื่นในตลาด เมื่อมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏ
ว่า เป็นพาหะและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคแล้ว 
 ข้อ 14 การเปิดและปิดตลาดท่ีมีลักษณะเป็นอาคารถาวรให้เปิดตลาด ต้ังแต่เวลา 03.00 น. และให้
ปิดตลาดเมือ่ถึงเวลา 20.00 น. 
 หากมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะเปิดและปิดตลาดแตกต่างจากก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้า
พนังงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป และหากเป็นท่ีตลาดเปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ต้องก าหนดวันปิด
ตลาดเพื่อล้างตลาดเป็นประจ าทุกเดือนด้วยสารเคมี เช่น โซดาไฟ คลอรีน การเปิดและการปิดตลาดให้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดต้องยื่นค าขอตามแบบ เงื่อนไข และเอกสารหลักฐานท่ีเทศบาล
เมืองล าพูนก าหนดพร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานท่ีจะจัดต้ังตลาดต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 16 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาตแล้ว 
ปรากฏว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสาม สิบวันนับแต่วันท่ีได้
รับค าขอ 
 แต่ถ้าปรากฏว่า ค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่สมบรูณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ท้ังหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ี
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 



 

 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือตมท่ีได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในก าหนดสอบห้าวัน
นับแต่วันท่ีผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หาก
มิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดท่ีจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
 ถ้าหากผู้ด าเนินกิจการตลาด ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินสองครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนตลบก าหนด 
 ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ ตลาดนั้น ตลอดเวลา
ท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ 19 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องยื่นค าขอตามแบบ
และเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานท่ีเทศบาลเมืองล าพูนก าหนดต่อเจ้าพนักงานพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะ
ส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 15 
 ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
 ข้อ 21 เมื่อผู้ใดรับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดเนื้อท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ขอ 
 ข้อ 22 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป หรือจะขอแก้ไขรายงานอื่นใดใน
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 23 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท างาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อของรับใบแทนใบอนุญาตในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบถุงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
          

          (1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
           (2) ใบอนุญาตเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
 ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มี
วัน เดือน ปี ท่ีออกใบแทน พร้อมท้ังลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 



 

 

           (2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มท่ีเลขท่ี ปี พ.ศ ของใบแทนใบอนุญาต 
 ข้อ 25 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ละพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
           (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าช้ีแจ้งเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
           (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ
ในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก 
           (3) หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 
           (4) แนะน าให้ผู้ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
          (5) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใดๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา 
          (6) ยึดหรืออายัดส่ิงของใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
 ข้อ 26 หากผู้ด าเนินการตลาด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือ
เทศบัญญัติ หรือค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจส่ังให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินการตลาดไม่แก้ไข หรือถ้าการ
ด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่
พนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
 ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีค าส่ังให้หยุดด าเนินกิจการทันที 
 ข้อ 27 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด าเนินการโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าการไม่
ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตาม
สมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
 ข้อ 28 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติ



 

 

นี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุด ได้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.2535 
หรือเทศบญัญัตินี้ 
  (3) ไม่ปฏิบัติ หรืปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.2535 หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับอนุญาต
และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ 30 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 16 ให้ท าเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือ
ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ 
 ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ด าเนินกิจการตลาดหยุดด าเนินกิจกร ค าส่ังพักใบอนุญาตทราบ
แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีท่ีได้พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่ังหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือหนังสือไว้
ท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ
แล้ว ต้ังแต่เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันเปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 31 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ 32 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีค าส่ังตามข้อ 16 วรรคสอง ข้อ 25 หรือมีค าส่ังในเรื่องการไม่
ออกใบอนุญาตตามข้อ 15 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม ข้อ 18 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 
28 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีพนักงานสาธารณสุขมีค าส่ังตามข้อ 26 ถ้าผู้ท่ีได้รับค าส่ังไม่พอใจค าส่ังดังกล่าว ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าส่ังเว้นแต่รัฐนมตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าส่ังนั้นไว้ชั่วคราว  
 ค าส่ังของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
 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 หรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามเทศบัญญัติข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
 ข้อ 37 ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างท่ีมีค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้หยุดกิจการ 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 26 ข้อ 16 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 27 โดยไม่มีเหตุผล
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตให้ต้ัง หรือใช้สถานท่ีเอกชนเป็นท่ีขาย ท า ประกอบ ปรุง สะสม อาหาร หรือ
น้ าแข็ง ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวส้ินอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการข้อ
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนด าเนินการ 
 ข้อ 41 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540 
 

   ประภัสร์ ภู่เจริญ 
(นายประภัสร์ ภู่เจริญ) 

นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
            อนุมัติ 

            สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์ 
         (นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน์) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
 
 

 
 
 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายงาน ค่าธรรมเนียม 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการอกใบอนุญาตและ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

ฉบับละ 

 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ ต.1 

ค ำขอรับใบอนุญำตจัดต้ังตลำด 

เขียน............................................. 

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ........... 

 ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ช่ือ......................................................................................... 

อายุ..............ปี สัญชาติ...............................เลขประจ าตัวประชาชนที่.............................................................. 

อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน............................................... 

หมู่ที่.....................ต าบล.........................อ าเภอ........................................จังหวัด............................................. 

รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์.......................................................................................... 

 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

 1. ช่ือตลาด..........................................................................จ านวน...............................................แผง 

 2. ตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................................... 

หมู่ที่.........................ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โทรศัพท์.......................................................... 

 3. เนื้อที่ตลาด............................................ตารางเมตร ต้ังอยู่ห่างจากโรงงานก าจัดขยะ โรงงานก าจัด

สิ่งปฏิกูล โรงงานบ าบัดน้ าเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใด

ที่จะมีผลกระทบต่อสุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากตลาดในลกัษณะเดียวกัน

.................................เมตร 

 4. ช่ือผู้จดการตลาด.................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ............................ 

อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................................หมู่ที่............................ 

ต าบล...............................อ าเภอ...................................จังหวัด........................โทรศัพท์.................................. 

 5. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 

     5.1 ส านาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

     5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

     5.3 หลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ประกอบการตลาดได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 

     5.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนค าขอด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจที่

ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจมาแสดง 



 

 

     5.5 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

           (..........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่สังเขป 



 

 

แบบ ต.2 

ตราครุฑ 

ใบอนุญำตจัดต้ังตลำดที่มีลกัษณะเป็นอำคำรถำวร 

เขียน..................................................... 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................ 

 ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ช่ือ......................................................................................... 

อายุ.............ปี สัญชาติ...................... เลขประจ าตัวประชาชนที่....................................................................... 

อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................... 

หมู่ที่..........ต าบล........................อ าเภอ....................จังหวัด........................โทรศัพท์...................................... 

จัดตัง้ตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ช่ือตลาด..........................................................................จ านวน...............................................แผง 

 2. ตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................................... 

หมู่ที่.........................ต าบล............อ าเภอ.................จังหวัด.............โทรศัพท์................................................. 

 3. ช่ือผู้จัดการตลาด.............................................................................อายุ........................................ปี 

สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ซอย...................................ถนน................................................. 

ต าบล...............................อ าเภอ..........................จังหวัด........................โทรศัพท์............................................ 

 4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.....................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่...................... 

วันที่................เดือน..................................พ.ศ........................................... 

 5. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอ่นี้ 

     5.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตาม

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของ

เทศบาลเมืองล าพูน 

      5.2 ................................................................................................................................................. 

       ออกให้ ณ วันที่...........................เดือน........................................................พ.ศ............................ 

สิ้นสุดอายุวันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ............................. 

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

(......................................................) 

                                                                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 

รำยงำนต่ออำยใุบอนุญำต 

ว/ด/ป 

อนุญาต 

ว/ด/ป 

สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป 

      

      

      

      

      

 

 ค าเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ต.3 

ค ำขอต่อใบอนุญำตจัดต้ังตลำด 

เขียนที่................................................... 

วันที่...........เดือน................................พ.ศ............... 

 ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ช่ือ................................................................................ 

อายุ...............ปี สัญชาติ...................เลขประจ าตัวประชาชนที่............................................................... 

อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย......................................ถนน.............................. 

หมู่ที่..........ต าบล....................อ าเภอ.......................จังหวัด......................โทรศัพท์.............................. 

 ขอย่ืนค าขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ดังต่อไปนี้ 

 1. ช่ือตลาด................................................................................จ านวน.........................................แผง 

 2. ตั้งอยู่เลขที่ ............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่..........ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โทรศัพท์......................................................................... 

 3. ช่ือผู้จดการตลาด................................................................................อายุ.....................................ปี 

สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที่............................ซอย.............................ถนน......................................... 

ต าบล...........................อ าเภอ......................................จังหวัด.........................โทรศัพท์.................................. 

 4. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 

     4.1 ส านาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

     4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

     4.3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเดิม 

     4.4 หลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ประกอบการตลาดได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 

     4.5 กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนค าขอด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจที่

ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจมาแสดง 

 

 

 

 



 

 

 4.6 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

           (..........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่สังเขป 



 

 

แบบ ต.4 

ค ำร้องขออนญุำตต่ำงๆ 

เขียนที่............................................... 

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 

 ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ช่ือ......................................................................................... 

อายุ...............ปี สัญชาติ...................เลขประจ าตัวประชาชนที่......................................................................... 

อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................... 

หมู่ที่..........ต าบล....................อ าเภอ.......................จังหวัด......................โทรศัพท์.......................................... 

ขอย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น................................................................................................................. 

 ด้วย........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................. 

 จึงมีประสงค์............................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ขอรับรองว่า

ข้อความตามค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

                                                                (......................................................) 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ต.5 

หนังสืออนุญำตให้เปลีย่นแปลง ขยำยหรือลดเนือ้ที่ หรือบริเวณใช้เป็นตลำด 

เล่มที่....................เลขที่...................../......................... 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสืออนุญาตให้ ( ) บคุคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล 

ช่ือ....................................................อายุ.............ปี สัญชาติ................... เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่ 

.........................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย.............................. 

ถนน.........................ต าบล.................................อ าเภอ.............................จังหวัด............................................. 

โทรศัพท์................................... 

 1. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่บริเวณที่ใช้เป็นตลาดดังนี้ 

 2. ช่ือตลาด..............................................................เนื้อที่ตลาด.........................................ตารางเมตร 

 3. ตั้งอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................................. 

หมู่ที่..........ต าบล............................อ าเภอ......................จังหวัด.....................โทรศัพท์................................... 

 4. ช่ือผู้จัดการตลาด....................................................................................อายุ................................ปี 

สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่.....................ซอย...................................ถนน.................................................. 

ต าบล............................อ าเภอ..............................จังหวัด.........................โทรศัพท์......................................... 

 5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ....................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่...................... 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 6. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอ่ไปนี้ 

     6.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติว่าด้วยตลาดและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตาม

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของ

เทศบาลเมืองล าพูน 

     6.2 .................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

 ออกให้ ณ วันที่..................เดือน....................................................พ.ศ...............................ส้ินอายุ

วันที่...........................เดือน........................................พ.ศ....................... 

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

(.............................................) 

                                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 


