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บทที่ 1  บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

1.1   ความเปนมา 
ตลาด ถือเปนแหลงรวมของสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค และเปนศูนยรวมของประชาชนใน

การจับจายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแหง เนื้อสัตว ผักผลไมตางๆ รวมถึง
อาหารท่ีมีการแปรรูปปรุงสําเร็จ การจัดใหมีตลาด การควบคุมดูแล และสนับสนุนตลาดของเอกชนใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดถูกสุขลักษณะเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

(3)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
(1)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทํา ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

(6)  จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัดดังนี้ 
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 (8)  จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นที่อยูใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

-  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 

(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และตลาด 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีใน

การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของตลาดโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2546 มอบหมายให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ พิจารณากําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงตลาดตางๆ ของรัฐ ท้ังในสวนตลาดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตลาดขององคการตลาดเพื่อการเกษตร ตลอดจนกําหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและสนับสนุนตลาดของเอกชน ใหมีการปรับปรุงเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด 
และถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแล
การประกอบกิจการตลาด โดยใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดทองถิ่น 
เพื่อใชในการควบคุมกํากับการประกอบกิจการตลาดในเขตรับผิดชอบใหถูกสุขลักษณะ 
  มาตรฐานตลาดนี้ ไดจัดทําข้ึนเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาปรับปรุงและควบคุมการดําเนินกิจการตลาดทั้งของเอกชนและของตนเอง เพื่อใหตลาดใน
ทองถิ่นไทยมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน
ผูใชบริการ 
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1.2   วัตถุประสงค 
 1.2.1  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการจัดใหมีและควบคุม
การประกอบกิจการตลาด ตลอดจนการดําเนินงานดานการปรับปรุงตลาดเพื่อใหมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน 

1.2.2  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการจากตลาดที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1.3   คํานิยามศัพท 
 1.3.1 “ตลาด” หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา 
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย 
ท้ังนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว
สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด 
 1.3.2  “อาหารสด” หมายถึง อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ท่ีมีสภาพ
เปนของสด 
 1.3.3  “อาหารแปรรูป” หมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ 
รวมท้ังท่ีใชสารปรุงแตงอาหาร 

1.3.4  “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายถึง อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบ ปรุงจนสําเร็จพรอมท่ีจะ
รับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ ท่ีมิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

1.3.5  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายถึง การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบอาคารตลาดให
สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ
โรค และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
 1.3.6  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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1.4   กฎหมายที่เก่ียวของ 
1.4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
1.4.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 (ภาคผนวก ก.)  
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บทที่  2 
ประเภทและลักษณะของตลาด 

ตลาดเปนสถานที่ท่ีมีคนมาอยูรวมกันเปนจํานวนมากทั้งผูขายของ ผูชวยขายของ ผูสงสินคา 
และผูซื้อสินคา และเปนแหลงท่ีมีการประกอบกิจกรรมตางๆ มากมาย จึงเปนแหลงท่ีทําใหเกิดของเสีย 
และมลพิษจํานวนมาก เชน ขยะ น้ําเสีย กลิ่นเหม็น เสียงดัง ควันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ตลาดที่ไมมี
ระบบการควบคุมดูแล และกําจัดของเสียเหลานี้ดีพอ จะทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน ประกอบกับตลาดสวนใหญจะตั้งอยูในชุมชนจึงทําใหประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากตลาดมีจํานวนมาก กฎหมายจึงไดมีการแบงตลาดออกเปนประเภทตางๆ เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมตลาดแตละประเภท  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ไดจําแนกตลาดออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 - ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
 - ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
 - ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือ
เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

โดยตลาดในแตละประเภทจะมีรายละเอียดท่ีกําหนดหลักเกณฑและสุขลักษณะแตกตางกันไป
ในแตละประเภท เพื่อเปนกรอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปพิจารณาออกขอบังคับตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 

  2.1   ตลาดประเภทที่ 1 
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ขอ 5 - ขอ 11 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้ 
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 2.1.1 พื้นที่ตลาด ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และ 
สิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวม
มูลฝอยและที่จอดรถ  

 ขอแนะนํา การขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 สําหรับตลาดที่จะสรางใหม ควร
กําหนดใหผูท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งตลาดใหมยื่นแบบแปลนและแผนผังบริเวณที่ตั้งของอาคารตลาด และ
อาคารสวนประกอบอื่นๆ ของตลาด ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณากอนทําการกอสรางอาคารตลาด เพื่อ
เจาพนักงานทองถิ่นจะไดแนะนําใหปรับปรุงแกไขแบบแปลนใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด 

 2.1.2 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ 
ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ

ตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาใชบริการใน
ตลาดและผูขายของในการขนสงสินคา การรักษาความสะอาด และเก็บขนขยะออกจากตลาด รวมถึง
ประโยชนท่ีจะทําใหรถดับเพลิงสามารถเขาไปดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย 

2) ตัวอาคารทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยในการใชสอย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ เพราะจะเปนการชวยระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
สําหรับอาคารตลาดที่มีการระบายอากาศโดยใชพัดลมดูดอากาศ หรือกรณีเปนอาคารปดติดตั้งเครื่อง-
ปรับอากาศ หลังคาตลาดไมจําเปนตองสูงมาก 

4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
เพราะหากพื้นตลาดไมเรียบหรือชํารุดเปนหลุมบอ จะทําใหมีน้ําขัง เปนแหลงสะสมความสกปรก ทําให
ทําความสะอาดไดยาก 

5) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย ฝาผนังท่ีมี
สีออนๆ จะชวยใหมองเห็นความสกปรกไดงาย และชวยใหตลาดดูสวางขึ้น 

6) ประตูมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร ท้ังนี้เพื่อใหสามารถปองกันสัตวตางๆ เขา
ไปพลุกพลานในตลาด การกําหนดความกวางของประตูก็เพื่อประโยชนในการใชสอยของประชาชน 
และผูขายของ ทําใหการขนสงสินคาเขาออกตลาดเปนไปโดยสะดวก และประตูตลาดควรจะปดเปน
ประจําหลังจากตลาดปดบริการ 
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7) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตรเพื่อประโยชน
ในการสัญจรของประชาชนที่เขามาซื้อสินคาในตลาด รวมถึงใชในการขนสงสินคาเขาออกไปตามแผง
จําหนายสินคาตางๆ ไดโดยสะดวกและชวยใหแผงจําหนายสินคาไมแออัดจนเกินไป 

8) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
  ขอแนะนํา กรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในการกอสรางตลาดตอง
คํานึงถึงทิศทางลม การระบายอากาศภายในตลาดควรมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่
อาคารตลาด แผงจําหนายสินคาท่ีมีการใชเตาไฟในการปรุงอาหารควรตั้งอยูในที่มีอากาศถายเทไดดี ใน
กรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดยใชอุปกรณ
ชวยในการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ โดยอุปกรณระบายอากาศตองทํางานตลอดเวลาใน
ระหวางที่ตลาดเปดบริการ การนําอากาศภายนอกเขา และการระบายอากาศทิ้งดังกลาว ตองไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูในบริเวณใกลเคียง 

9) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 100 ลักซ เวนแตท่ีแผงขาย
สินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตว ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ ท้ังนี้ ตองไมใชแสง 
หรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ  
  ขอแนะนํา การใชแสงหรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
ทําใหผูซื้อไมสามารถพิจารณาสินคาท่ีจะซื้อไดตามสภาพที่เปนจริง เชน การใชไฟสีแดงที่แผงจําหนาย
เนื้อสัตวเพื่อใหเนื้อมีสีแดงมากขึ้น เปนตน ในการตรวจสอบความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดวา
เพียงพอหรือไม ทําไดโดยใชเครื่องมือวัดความเขมแสงสวาง ถาไมมีเครื่องมือวัดความเขมแสงสวางให
พิจารณาวาสามารถมองเห็นตัวหนังสือตรงบริเวณนั้นหรือไม ถามองเห็นไดชัดเจนก็ถือวาความเขมของ
แสงสวางเพียงพอ สําหรับตลาดที่เปดใหบริการเวลากลางคืนควรจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติและสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อ
ระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน 

10) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทํา
ความสะอาดงาย มีพื้นที่แผงไมนอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขา
แผงของผูขายของ กวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร มีท่ีนั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม
แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก การท่ีกําหนดใหดานบนของแผงขายสินคาตองมีความ
ลาดเอียงเพื่อปองกันน้ําขังอยูบนแผง และการกําหนดความสูงของแผงเพื่อปองกันสิ่งสกปรกจากพื้น
กระเด็นขึ้นมาปนเปอนกับสินคาบนแผง 
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11) จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอ
สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ําตอ 2 แผง และมีการวางทอในลักษณะที่
ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีที่เก็บ
สํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช 

12)  มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดท่ีสามารถเปดทําความสะอาดไดงาย 
มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําท้ิงตอง
ไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น  
  ขอแนะนํา ในการกอสรางทางระบายน้ําควรวางตามแนวตรงที่สุดเทาท่ีจะทําได โดย
ตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา 1 ใน 200 หรือตองมีสวนลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลเร็วไมต่ํากวา 60 
เซนติเมตรตอวินาที ขนาดของทางระบายน้ําตองมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําเสียของตลาด แตตองมี
ความกวางภายในโดยวัดที่ขอบบนสุดไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

13) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไวใน
บริเวณที่เห็นไดงาย ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหอาคารตลาดตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งไดแก 

 - โฟมเคมี ขนาดบรรจุไมนอยกวา 10 ลิตร 
 - กาซคารบอนไดออกไซด  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
 - ผงเคมีแหง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
 - เฮลอน (HALON 1211)  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 

  โดยเลือกติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันของอาคารตลาด 
และใหติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตตอง
ไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง และตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 
เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได สามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา 
  2.1.3 ที่ขนถายสินคา ตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  

 ขอแนะนํา ท่ีขนถายสินคาควรอยูใกลกับตัวอาคารตลาดเพื่อสะดวกในการขนสง
สินคาเขาตลาด และไมควรใหมีการตั้งแผงขายสินคากีดขวางการขนถายสินคา พื้นบริเวณที่ขนถายสินคา
ควรทําดวยวัสดุ ถาวร แข็งแรง เรียบ เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด 
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 2.1.4  สวมและที่ถายปสสาวะ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
1) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูท่ีเก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตว

และแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน 
3) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงายมีขนาดเนื้อท่ีภายใน

ไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งท่ีนั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูเปนชนิด
เปดออกและมีผนังกั้น เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง 

4) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน
หรือเพดานตองไมนอยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมี  
พัดลมระบายอากาศ 

5) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 และมีจุดระบายน้ําท้ิงใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง 

6)  กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 0.20 เมตร
7)  มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10

เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:10 
8)  มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูงเหนือ

หลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 
9)  ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 100 ลักซ
10)  จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง

 2.1.5  จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะ ตองจัดใหมีอยางเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้ 
1) สวมตองมีไมนอยกวา 6 ท่ี ตอจํานวนแผงไมเกิน 40 แผง โดยแยกเปน สวมชาย 2 ท่ี

สวมหญิง 4 ท่ี และใหเพิ่มท้ังสวมชายและสวมหญิงอีก 1 ท่ี และ 2 ท่ี ตามลําดับตอจํานวนแผงที่เพิ่มข้ึน
ทุก 25 แผง 

2) ท่ีถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ
เดียวกัน 

3) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา 1 ท่ี ตอสวม 2 ท่ี และที่ถายปสสาวะ 2 ท่ี
  ฉะนั้นโดยสรุป อยางนอยท่ีสุด ตลาดที่มีแผงขายสินคาไมเกิน 40 แผง ตองจัดใหมี 
สวมชาย 2 ท่ี พรอมท่ีถายปสสาวะ 2 ท่ี มีสวมหญิง 4 ท่ี และมีอางลางมือ 2 ท่ี ในสวมชาย และอีก 2 ท่ี ใน
สวมหญิง และเพื่อใหถูกสุขอนามัยบริเวณอางลางมือควรจัดหาสบูสําหรับลางมือไวบริการดวย 
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 2.1.6 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พักมูลฝอยท่ี
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน 
แตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุนเขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ท่ีรถ
เขาออกไดสะดวก  
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหตลาดมีท่ีรองรับมูลฝอย 
โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
2) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
3) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
4) ตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
5) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา
6) ตองมีความจุไมนอยกวา 1.2 ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร
7) ตองจัดไวในที่ท่ีสามารถขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดโดยสะดวกและตอง

มีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4 เมตร แตถาท่ีรองรับขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 
10 เมตร 
  2.1.7 ที่จอดรถ ตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ท้ังนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการในตลาด และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณรอบตลาด
ปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจร  สวนในการกําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถนั้น 
กฎกระทรวงไดใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการกําหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาพพื้นที่ของตลาด จํานวนรถที่เขามาใชบริการในตลาด ซึ่งถาตลาดมีพื้นที่จํากัดก็อาจกําหนดใหสราง
เปนอาคารที่จอดรถ หรือถาตลาดมีพื้นที่มากก็สามารถสรางเปนลานที่จอดรถได  

2.2   ตลาดประเภทที่ 2 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. 2535 ขอ 12 – ขอ 15 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 ซึ่งมีลักษณะแตกตางกับตลาด
ประเภทที่ 1 คือ เปนตลาดที่ไมมีโครงสรางตัวอาคาร และในการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องสุขลักษณะตางๆ จะนอยกวาตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้ 



 

บทที่ 2  ประเภทและลักษณะของตลาด 11 

2.2.1 พ้ืนที่ตลาด ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ 
สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย  
  ขอแนะนํา เนื่องจากตลาดประเภทที่ 2 จะเปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารตลาด การขอ
อนุญาตจัดตั้ง ควรกําหนดใหผูท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งตลาดยื่นแผนผังบริเวณที่ตั้งของแผงขายสินคา สวม
และที่ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวมมูลฝอย ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะได
แนะนําการกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของแผงขายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย ให
ถูกตองตามหลักเกณฑขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด  

 2.2.2 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

1) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
2) จัดใหมีรั้วท่ีสามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
3) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย

สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคาและของอื่นๆ และ
มีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร 

4) ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
5) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
6) มีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง

ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 
 - ทองท่ีท่ีใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองจัดใหมีระบบบําบัด

น้ําเสียและน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 - ทองท่ีท่ียังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหมีบอพักน้ํา

เสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ท้ังนี้ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  
  ขอแนะนํา ควรจัดใหมีทางระบายน้ํารอบตลาดใหเหมาะสมโดยอาจดําเนินการ 
กอสรางตามเกณฑของตลาดประเภทที่ 1  

 2.2.3 สวมและที่ถายปสสาวะ  ตองเปนไปตามหลักเกณฑสุขลักษณะและมีจํานวน
เชนเดียวกับตลาดประเภทที่ 1 ตามขอ 2.1.4 (ขอยอย 2) – 10) และขอ 2.1.5 ตามลําดับ ดังไดกลาวมาแลว 
และตองตั้งอยูในที่ท่ีเหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา 
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2.2.4 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถ
ปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา และอยูในพื้นที่ท่ีรถเขาออกไดสะดวก  
  ขอแนะนํา เพื่อความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีการกอสรางที่รวบรวมมูลฝอย ควร
พิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมเชนเดียวกับการกอสรางที่รวบรวมมูลฝอย ของตลาดประเภทที่ 1  

2.3   ตลาดประเภทที่ 3 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. 2535 ขอ 16 – ขอ 19 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 3 ซึ่งเปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร
และมีการดําเนินกิจการในลักษณะเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด ดังนี้ 

 2.3.1 พ้ืนที่ตลาด ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ 
สวม ท่ีถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย  
  ขอแนะนํา เนื่องจากตลาดประเภทที่ 3 เปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และดําเนิน
กิจการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว ดังนั้น ผูท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทดังกลาว ตองยื่นแผนผัง
บริเวณตลาดแสดงที่ตั้งของแผงขายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวมมูลฝอย ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาต พรอมท้ังระบุวันเวลาที่จะเปดปดตลาดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบ 

2.3.2 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่
กําหนด ดังตอไปนี้ 

1) แผงขายสินคาสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
2) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร
3) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
4) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําท้ิงลงทอระบายน้ํา

สาธารณะ 
2.3.3 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ สุขลักษณะและจํานวนเชนเดียวกับ

ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ หรือมีสวมสาธารณะ หรือสวมของหนวยงาน
ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียง หางไมเกิน 100 เมตร 
 2.3.4  ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดเชนเดียวกับตลาดประเภทที่ 2 
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บทที่  3 
การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตจัดตั้งตลาด และออกขอกําหนด 
ทองถิ่นเพื่อการกํากับดูแลตลาดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

 3.1  การอนุญาตจัดตั้งตลาด 
กฎหมายไดกําหนดใหที่ตั ้งของตลาดตองอยูหางจากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย 

โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยไมนอยกวา 100 เมตร 
เวนแตจะมีการปองกัน ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบ สําหรับอํานาจในการอนุญาต
จัดตั้งตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งได
กําหนดไวดังนี้  

“มาตรา 34 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 56  

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่ เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือ องคการ
ของรัฐท่ีไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได” 
 “มาตรา 54 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใด หรือการกระทําใด
ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได” 

 ผูมีอํานาจอนุญาต ในการจัดตั้งและประกอบกิจการตลาด พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 35 ไดกําหนดใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งและประกอบกิจการตลาดทุกประเภทตอง
ขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ท่ีตลาดตั้งอยู คือ  
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 -  ในเขตเทศบาลตองขออนุญาตตอนายกเทศมนตรี  
 -  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 -  ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตองขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด  

สําหรับหนวยงานราชการอันไดแก กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกร
ของรัฐที่ไดจัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจัดต้ังตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดบัญญัติไวในกฎกระทรวงหรือ
ขอกําหนดในทองถิ่นเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด และกฎหมายไดใหอํานาจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินในการกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือเพ่ือใหหนวยราชการที่จัดต้ังตลาดปฏิบัติเปนการเฉพาะราย  

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทํา
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อํานาจกํากับดูแลตลาด และออกขอกําหนดของทองถิ่น โดยสรุปไดดังนี้ 

(1)  การกําหนดที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 
(2)  การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินกิจการตลาด 
(3)  การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
(4)  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีท่ี
รวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําท้ิง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูมีอํานาจในการอนุญาตจัดต้ังตลาดและกํากับดูแล
การดําเนินการตลาด รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) เพ่ือใชบังคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร สําหรับใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ออก
ขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเปน
แนวทางในการกําหนด 

 การออกใบอนุญาต 
1) แบบฟอรมท่ีใช (ศึกษารายละเอียดของแบบฟอรมท่ีใชจากมาตรฐานดานการ

ทะเบียนและการอนุญาต) 
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  -  แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
  -  หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุ

ใบอนุญาตการประกอบกิจการตลาด (ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธรณสุข 
พ.ศ. 2535 (แบบ นส.3) 

  -  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 

  -  คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
  - แบบแจงการอนุญาตประกอบกิจการ 
  -  คําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ คส.5/1) 
  -  แบบแจงเหตุผลการไมอนุญาตใหประกอบการ 
  -  ใบอนุญาต 
  -  ทะเบียนใบอนุญาต 

2)  การปฏิบัติงาน
2.1) เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ตามแบบคําขอรับใบอนุญาต พรอมดวยเอกสารและหลักฐานจากผูยื่นคําขอ และตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร ดังนี้ 

  -  แบบคําขอรับใบอนุญาต 
  -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  -  สําเนาทะเบียนบาน 

-  ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ใบทะเบียนพาณิชย หลักฐานที่แสดง
วาอาคารสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร เปนตน 

-  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณียื่นขอในนามนิติบุคคล) 
  ในการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอ
ใบอนุญาต หากตรวจสอบแลว พบวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เจาหนาที่ตองแจง
ใหผู ขออนุญาตแกไขใหถูกตองสมบูรณในคราวเดียวกัน และกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหผูยื่นคําขอทราบ และออก
หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตการประกอบ
กิจการ (ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) ใหผูประกอบการทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอหาก
ตรวจสอบแลวถูกตองสมบูรณเจาหนาท่ีลงรับเลขเอกสารขออนุญาต เพื่อดําเนินการตอไป 
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  2.2)  เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ ของ
ตลาด โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามลักษณะของตลาดแตละประเภทตามที่กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดไว 

 หากการตรวจสอบพบขอบกพรอง ใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข โดยออกคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
และบันทึกรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อการพิจารณาอนุญาต 

  2.3)  เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารเสนอตอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาต  

  2.4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาลงนามอนุญาตหรือไมอนุญาต 
แลวแจงผลการพิจารณาใหผูประกอบการทราบ หากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําสั่งอนุญาตภายใน 30 วัน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกิน 15 วัน โดยออกหนังสือแจงรายการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขอใบอนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลาตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

 หมายเหตุ : ข้ันตอนที่ 2.1) - 2.4) กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จ (ตามการปรับลด
ระยะเวลาการใหบริการประชาชน) ภายใน 21 วัน (หรืออาจเร็วกวาไดกรณีเอกสารถูกตอง ดูรายละเอียด
แผนภาพที่ 1 แตท้ังนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 วัน) 

  2.5)  เจาหนาท่ีสงหนังสือแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วัน (อาจเร็วกวาได) 
-  ในกรณีออกใบอนุญาต ใหเจาหนาท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตดวย 
-  ในกรณีไมอนุญาต ใหสงหนังสือคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(แบบ คส. 5/1) พรอมทั้ง แบบแจงเหตุผลการไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการใหแกผูขอภายใน 7 วัน 
  2.6)  เมื่อผูประกอบการมาติดตอขอรับใบอนุญาต เจาหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 

-  รับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น แตไมเกิน
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ 
ขน กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมอัตรา
ฉบับละ 2,000 บาท)  

-  ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินลงในใบอนุญาต 
-  ใหผูรับใบอนุญาตลงชื่อรับใบอนุญาตในทะเบียนใบอนุญาต 
-  แจงผูรับใบอนุญาตทราบวาผูไดรับอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดย

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
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  หมายเหตุ : - ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด มีอายุ 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น  

 การขอตอใบอนุญาต 
 สําหรับข้ันตอนการดําเนินการขอตอใบอนุญาตมีแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับการออก

ใบอนุญาต ซึ่งผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว ใหประกอบกิจการตลาดตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่ง ไมตอ
อายุใบอนุญาต โดยกฎหมายไดใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตอใบอนุญาต 

 การออกใบแทนใบอนุญาต 
 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
สําหรับการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดทองถิ่น 
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1) ผูประกอบการยื่นคําขอ
พรอมหลักฐานตอเจาหนาที่ 

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

3) เจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
สุขลักษณะ 

ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

4) เจาหนาที่ทําเอกสารเสนอ
อนุญาต/ไมอนุญาต ตอนายก 

อปท. 

8) เจาหนาที่มอบใบอนุญาตและ
ขึ้นทะเบียนใบอนญุาต 

4) เจาพนักงานสาธารณสุขให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข 

3) เจาหนาที่แจงหรือสงคืนให
ผูประกอบการทราบภายใน 10 วัน 

* พรบ.สาธารณสุขกําหนดใหภายใน
15  วันนับตั้งแตไดรับคําขอ 

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการออกใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต 

1 แบบคําขอรับใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต 

3 

4 

2 

รายงานผลการตรวจสอบ ถูกตอง  

ไมถูกตอง 

หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไม
สมบูรณของคําขอ (แบบ  นส. 3) 

ไมถูกตอง 

ใบอนุญาต 

5) นายก อปท.
ลงนามอนุญาต/ไมอนุญาต 

5 

6) เจาหนาที่สงหนังสือ
แจงการอนุญาตแกผูย่ืนคําขอ

ภายใน  7  วัน 

6 

ชุดเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา 

8 

6) เจาหนาที่สงหนังสือ
แจงคําสั่งไมอนุญาตและเหตุผล

การไมอนุญาต 

6 

-  แบบแจงเหตุผลการไมอนุญาต 
-  คําสั่งไมออกใบอนุญาต (แบบ คส. 5/1) 

* พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตแลวเสร็จตั้งแตขั้นตอนที่ 1) – 5) (กรณีเอกสารถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนด) ภายใน 30 วัน สําหรับระยะเวลาที่กําหนดภายใน 21 วันนี้ไดปรับลดจากที่กฎหมายกําหนด ท้ังนี้เพื่อใหสอดรับกับมติ  ครม. 
เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2546 ในการปรับลดระยะเวลาการใหบริการประชาชน 

ภายใน 21 วัน * ถูกตอง 

 แบบแจงการอนุญาต อนุญาต 

ไมอนุญาต 

7) เจาหนาที่รับชําระ
คาธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 

ผูย่ืนมาขอรับใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
7 
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3.2   การสั่งพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
 (1)  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 
15 วัน 

(2)  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแต  2 ครั้ง ข้ึนไป  และมี เหตุ ท่ีจะตองถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตอีก 
2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 
3) ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง ขอกําหนดของ

ทองถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 (3)  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันที่ปดคําสั่ง แลวแตกรณี 
 (4)  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

3.3   คาธรรมเนียมและคาปรับ 
 (1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ในการกําหนด

คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณะสุขวา
ดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งในกฎกระทรวง ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตลาดไวฉบับละ 2,000 บาท ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรออกขอกําหนดของทองถิ่นที่
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดทุกประเภทไดไมเกิน 2,000 บาท 
โดยอาจจะกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับตลาดแตละประเภทแตกตางกันก็ไดแตตองไมเกิน 2,000 บาท 
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(2)  คาธรรมเนียมและคาปรับใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3)  ในกรณีท่ีไมได เสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่ขอกําหนดของทองถิ่น

กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น และในกรณีท่ีคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 

3.4   การกําหนดโทษ 
ผูประกอบกิจการที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมาย
ไดกําหนดบทลงโทษ ดังนี้ 

 (1)  การดําเนินกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 (2)  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ ท่ีตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสรางของ
ตลาด หลักเกณฑท่ีผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 (3)  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําท้ิง การ
ระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 
ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 (4)  การฝาฝนกฎกระทรวง ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  
  (5)  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของและผูชวยขาย
ของในตลาด ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท  

 (6)  การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข เกี่ยวกับ
เรื่องการเขาไปในอาคาร การแนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
หรือตามขอกําหนดของทองถิ่น การยึดหรืออายัดของใดๆ การเก็บตัวอยาง ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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 (7)  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับและปรับอีกไมเกินวันละ 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

3.5   การเปรียบเทียบคดี  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 85 (2) ในทุกเขตจังหวัดกําหนดใหมี

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถาเห็นวาผูตองหา
ไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน2,000 บาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย 
และเมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถาหากผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือ
ยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินคดีตอไป  

3.6   การกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดของ

ผูประกอบการและการคาขาย รวมท้ังการดําเนินการของ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ซึ่ง
ภายหลังจากที่ผูประกอบการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดแลว ผูประกอบการและผูขายของจะตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การรักษา
ความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและ
ของใชตางๆ และเพื่อใหการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย และขอกําหนดของทองถิ่น ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอ 20-31 ไดกําหนดเรื่องการดําเนินกิจการตลาด 
การบํารุงรักษาตลาด ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดไวซึ่งสรุปแนวทางการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ดังนี้ 
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3.6.1 การประชาสัมพันธ ควรทําการประชาสัมพันธและประชุมช้ีแจงใหผูประกอบกิจการ
ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดทราบถึงขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นออกขอกําหนดเอง) หรือขอกําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใหผูประกอบการไดทราบขั้นตอนและ
วิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนด ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ 
ไดทราบถึงเนื้อหาในขอกําหนด และขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งตลาดใหมดวย 
  3.6.2  การสํารวจและตรวจสภาพตลาด ควรทําการสํารวจ และตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อนํามาพิจารณาออกคําสั่งใหมีการปรับปรุงตลาดในแตละแหงเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือกฎกระทรวงฯ พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาที่ใหผูประกอบการดําเนินการ
ปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของตลาดแตละแหง ท้ังนี้ โดยไมขัดกับบทเฉพาะกาลใน
กฎกระทรวงฯ ดังกลาว 
  3.6.3 การติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการหรือการปฏิบัติของผูประกอบการ ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินกิจการของผูประกอบการ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอ 20 – 31) โดยเฉพาะกรณี
ท่ีไดมีคําสั่งท่ีใหผูประกอบการดําเนินการปรับปรุงตลาด มีแนวทางดังนี้ 

1) กรณีท่ีมีการปรับปรุงแกไขตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ควรมีหนังสือ
ชมเชยผูประกอบการที่ใหความรวมมือ และอาจประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชบริการตลาดไดทราบ  

2)  กรณีท่ีผูประกอบการมิไดปฏิบัติตามคําสั่งโดยมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงาน
ทองถิ่นอาจขยายเวลาการดําเนินการปรับปรุงได แตหากไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
อาจจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีแลวแตกรณี 

3.6.4 การดําเนินกิจการตลาด ผูประกอบการตองปฏิบัติดังนี้ 
1) ตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปนหมวดหมูไมปะปนกัน

แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาท่ีไมใชอาหาร 
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร ในกรณีท่ีเปนอาหารสด ซึ่งอาจมี
น้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด 
และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้น
ตลาด 
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  ขอแนะนํา การจัดวางสินคาเปนหมวดหมูจะชวยใหการดูแลความสะอาดของตลาด
งายข้ึน และยังเปนการปองกันไมใหเชื้อโรคจากสินคาประเภทอาหารสดและสินคาท่ีไมใชอาหารมา
ปนเปอนกับสินคาประเภทอาหารปรุงสําเร็จ แผงขายอาหารปรุงสําเร็จที่มีการปรุงอาหารที่แผงจะมีความ
รอน ไอน้ํามัน กลิ่น ฯลฯ ทําใหเกิดความสกปรกไดงายจึงตองแยกออกจากแผงขายสินคาประเภทอื่น 
สําหรับแผงขายอาหารสด เชน กุง หอย ปู ปลา ฯลฯ ตองมีการตอทอสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวจาก
แผงลงสูทอระบายน้ําภายในตลาด 

2) หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด ทางเขาสูตลาด ทางเดินและถนน
โดยรอบตลาด ท้ังนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยไมกอใหเกิดปญหากีดขวางการจราจร 

3)  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาหนาท่ีพนักงานทองถิ่นกําหนด
4)  หองสวมท่ีถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ท่ีจัดใหตองเปดใหมี

การใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 
3.6.5 การบํารุงรักษาตลาด  

1) ผูประกอบการตลาดประเภทที่ 1 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยภายในตลาด ใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

  1.1)  บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตางๆ 
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตรวจสอบ
ความมั่นคงของอาคาร ตรวจสอบสภาพของสายไฟและอุปกรณไฟฟาวามีการชํารุดหรือไม ตรวจสอบทอ
ประปาวามีการรั่วซึมหรือไม ตรวจสอบและเติมน้ํายาเคมีในเครื่องมือดับเพลิงเปนประจําทุกป เปนตน 

  1.2)  จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง มีการเก็บ
กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ โดยควรจัดเก็บ
เปนประจําทุกวันเพื่อไมใหมีขยะหรือมูลฝอยตกคาง 

  1.3)  จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยอาจจะแบงพื้นที่
รับผิดชอบใหผูขายของรับผิดชอบบริเวณแผงของตนเอง สวนพื้นที่ท่ีใชสอยรวมกัน เชน ท่ีขนถายสินคา 
ที่จอดรถ ก็จัดหาผูรับผิดชอบตางหาก และลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยอาจดําเนินการในชวงเวลาที่ปดตลาด และขอความรวมมือจากผูขายของทุกแผงในตลาดมารวมกัน
ลางตลาด 

  1.4)  จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดัก
มูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย ใหใชการไดดีตลอดเวลา 
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2) ผูประกอบการตลาดประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอย ดูแลความ
สะอาดหองน้ํา หองสวม ท่ีถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ํา
เสียใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ํา
สะอาดทุกวันที่เปดทําการ  

3) ผูประกอบการตลาดประเภทที่ 3 ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยทําความสะอาด
บริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ําหองสวม ตะแกรงดักมูลฝอย ใหใชการไดดีและดูแลที่รวบรวมมูล
ฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะที่เปดทําการ 

3.6.6 การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
แนวทางในการดําเนินการลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาลดังนี้ 

1) กวาดหยากไย หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม
2) เจาของแผงหรือผูขายสินคาทําความสะอาดแผง และรางระบายน้ําเสีย กวาดเศษ

ขยะไปรวมทิ้งไวในบริเวณที่พักขยะ หรือในที่ท่ีจัดไว รวมท้ังกําจัดแมลงและสัตวนําโรคที่อาจอาศัยอยู
ในบริเวณตลาดดวย 

3) ทําความสะอาดบนแผงหรือพื้นที่ท่ีมีคราบไขมันจับ โดยใชน้ําผสมโซดาไฟราด
บนพื้นหรือแผง ท้ิงไวนาน 15- 30 นาที และใชแปรงลวดชวยขัดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน สวนในบริเวณ
อื่นๆ ใชผงซักฟอกชวยในการลางทําความสะอาด (โซดาไฟใชชนิด 96% ในอัตราสวนดังนี้  

 โซดาไฟ 2 ชอนโตะ / น้ํา ครึ่งปบ ในกรณีท่ีมีไขมันจับตัวหนา 
โซดาไฟ 1 ชอนโตะ / น้ํา ครึ่งปบ ในกรณีท่ีมีไขมันจับตัวนอย 

4) ใชน้ําสะอาดฉีดลางบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง เพื่อชะลางสิ่งสกปรก โซดาไฟหรือ
ผงซักฟอกใหหมด และกวาดลางลงสูรางระบายน้ําเสีย 

5) ใชน้ําผสมผงปูนคลอรีน (ผงปูนคลอรีน 60% 1 ชอนชา/น้ํา 1 ปบ) ใสลงในฝกบัว
รดน้ําและรดบริเวณแผง ทางเดิน รางระบายน้ําใหท่ัว ปลอยท้ิงไวเพื่อใหคลอรีนฆาเชื้อโรคและกําจัดกลิ่น 
สวนบริเวณที่มีกลิ่นคาวใหใชหัวน้ําสมสายชูผสมน้ําใหเจือจาง ราดบริเวณที่มีกลิ่นคาวกําจัดกลิ่น 

6) บริเวณหองน้ํา หองสวม อางลางมือ ท่ีปสสาวะ และกอกน้ําสาธารณะที่ใชใน
ตลาดตองลางทําความสะอาดโดยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดและลางดวยน้ําสะอาด 

7) บริเวณที่พักขยะตองเก็บรวบรวมขยะไปกําจัดใหหมด แลวลางทําความสะอาด
และทําการฆาเชื้อเชนเดียวกับขอ 5) 
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8)  ในชวงท่ีมีการระบาดของโรคติดตอควรลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.6.7 การปองกันเหตุรําคาญและการระบาดของโรคติดตอ 
  ผูประกอบการตลาดทุกประเภท ตองไมทําการและตองดูแลไมใหมีผูใดกระทําการ
อันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญ หรือการระบาดของโรคติดตอ ดังนี้  

1) การนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อ
จําหนาย 

2) การสะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดๆ ในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค 

3) การถายเท ท้ิง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่จัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล 

4)  การทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนสาเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

5) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะ ซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
6) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
7) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น

 3.6.8 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด จะตองปฏิบัติดังนี้ 
1) ตองใหความรวมมือกับผูประกอบกิจการตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และ

เจาพนักงานทองถิ่นในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและ
กฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความสะอาดแผง
ขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย การลางตลาด และการอื่นๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ 

2) ตองวางสินคาบนแผงขายสินคาหรือในขอบเขตที่วางขายของที่จัดไวให หามวาง
ล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายสินคา อันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และ
หามวางสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา 150 เซนติเมตร การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม 
รวมท้ังเครื่องใชท่ีเกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตราย
ปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  

3) ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลดังตอไปนี้
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 3.1)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส โรคหัด 
โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  

 ขอแนะนํา ในกรณีผูขายของและผูชวยขายของที่ขายอาหาร เจ็บปวยดวย
โรคติดตอท่ีมีอาหารและน้ําเปนสื่อ เชน อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด ฯลฯ หรือตรวจพบวาเปนพาหะนําโรค
ดังกลาว ตองหยุดปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับอาหารจนกวาจะรักษาใหหายเปนปกติ ถามีบาดแผลที่มือตอง
ใชพาสเตอรปดแผลใหมิดชิดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารโดยตรง 

 3.2)  ในระหวางการขาย ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดี 
และตองมีความรูดานสุขาภิบาลและอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เชน สวมเสื้อมีแขน 
ผูกผากันเปอนสีขาว ใสหมวกหรือเน็ทคลุมผม ตัดเล็บมือใหสั้นอยูเสมอ ลางมือใหสะอาดกอนปรุง
อาหาร ไมพูดคุย ไอ จามรดอาหาร เวลาชิมอาหารในขณะปรุงตองตักใสถวยหรือชอนชิมตางหาก มี
ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งอาจจะไดรับการอบรมจากเจาพนักงานสาธารณสุข หรือศึกษาดวยตนเอง
จากหนังสือคูมือดานสุขาภิบาลอาหารฯลฯ 

3.3)  ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด  
 ขอแนะนํา การตรวจสุขภาพก็เพื่อยืนยันวาผูขายของและผูชวยผูขายของไมปวย

เปนโรคหรือเปนพาหะนําโรควัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีนา
รังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โดยมีใบรับรองแพทยเปนหลักฐานยืนยัน ซึ่งควรจะมีการตรวจ
สุขภาพอยางนอยปละครั้ง ในกรณีที่พบวาผูขายของและผูชวยขายของในตลาดมีอาการทองเสีย มีไข 
อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง หรือเจ็บคอรวมกับมีไข เจาพนักงานสาธารณสุขสามารถกําหนดใหผูขายของ
และผูชวยขายของในตลาดไปตรวจสุขภาพเปนกรณีพิเศษได 

4) ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ ในการใช
กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาด
ของภาชนะน้ําใช และของใชตางๆ ดังตอไปนี้  

  4.1)  ลักษณะและประเภทของสินคาท่ีขาย ตองสะอาด ปลอดภัยซึ่งอาจพิจารณา
จากเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เชน เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. ฯลฯ และเปนสินคา
ที่ไมผิดกฎหมาย หรือตองหามตามกฎหมาย เชน สินคาหนีภาษี , เนื้อสัตวปา, สินคาท่ีมีฉลากไมถูกตอง, 
ยาเสพติด เปนตน 
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  4.2)  อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามที่ 
เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด เชน เนื้อสัตว อาหารทะเล ฯลฯ ควรเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมประมาณ 
7 องศาเซลเซียส 

  4.3)  การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมืออุปกรณปกปดอาหาร เพื่อ
ปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ เชน 
ตูปกปดอาหาร ซึ่งมีกระจกอยางนอย 3 ดาน หรือมีประตูบานเลื่อนสําหรับเปดปด ท้ังนี้ตองปกปดอาหาร
ไวตลอดเวลา ยกเวนการตักอาหารจําหนาย หรือใสอาหารในภาชนะที่มีฝาปด หรือใชฝาชีปด และตอง
ดูแลรักษาตูปกปดอาหารหรือฝาปดภาชนะใหสะอาดอยูเสมอ 

  4.4)  ในกรณีท่ีมีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวใหเปน
สัดสวน และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท้ังนี้อาหารท่ีจําหนายจะตองไมปะปนกับ
สินคาประเภทอื่น การเตรียมการปรุงอาหารตองทําในที่สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร กรณีท่ีใช
ความรอนในการปรุงตองติดตั้งพัดลมดูดอากาศและปลองระบายควันและความรอนที่เกิดจากการปรุง
อาหารออกนอกตลาด 

 4.5)  เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช ตองสะอาดและปลอดภัย มี
การลางและการเก็บที่ถูกตอง ท้ังกอนและหลังการใชงาน ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

 ขอแนะนํา สําหรับเครื่องมือเครื่องใชและภาชนะอุปกรณใสอาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

  รูปแบบของอุปกรณ 
  -  เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณตองไมทํา หรือประกอบดวย

วัสดุท่ีเปนพิษ เชน ไมทําจากวัสดุท่ีใชแลว ไมมีการแตงสีในสวนที่จะสัมผัสอาหาร เพราะอาจมีสารพิษ
ตกคางจากสารเคมีตางๆ และโลหะหนักในสีหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารได 

  -  ตองมีความแข็งแรงทนทาน ไมชํารุดสึกหรอหรือแตกกะเทาะ เปน
สนิมงาย ทนตอการกัดกรอนของอาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือเค็มจัดได 

  -  รูปแบบทําความสะอาดงาย และปลอดภัยตอการนําไปใช มีผิวเรียบ ไมมี
รอง ซอก หรือมุมปากไมแคบ กนไมลึก 

 -  ปองกันการปนเป อนได เชน ภาชนะเก็บน้ําดื ่มตองมีฝาปด มีกอก 
หรือใชกาน้ําเทน้ําทางพวยกา 
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  การลาง และเก็บภาชนะอุปกรณท่ีใสอาหาร  
 เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเปนเรื่องของการทําความสะอาด 

เพราะหากภาชนะหรืออุปกรณท่ีใสอาหารไมมีความสะอาดแลวอาจจะนํามาซึ่งโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหารบางชนิดได ฉะนั้นกอนลาง และเก็บภาชนะอุปกรณท่ีใสอาหาร ควรเก็บกวาดเศษอาหารที่เหลือ
ติดจานทิ้งลงถังขยะใหมากที่สุดกอนทําการลางทําความสะอาด จากนั้นจึงลางดวยวิธีลางภาชนะที่ถูกตอง
ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

 -  ลางดวยน้ําผสมน้ํายาลางจาน เพื่อลางไขมัน เศษอาหารและสิ่งสกปรก
ท่ีติดคางอยู โดยใชฟองน้ําหรือแผนใยสังเคราะหชวยในการทําความสะอาดภาชนะ 

-  ลางดวยน้ําสะอาด เพื่อลางน้ํายาลางจานและสิ่งสกปรกที่ติดคางภาชนะ
อยูใหออกใหหมด 

 -  ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหใชน้ํารอนที่
อุณหภูมิ 82–87 องศาเซลเซียส หรือน้ําผสมผงปูนคลอรีน (คลอรีน 1 ชอนชา: น้ําสะอาด 1 ปบ) 
แชภาชนะไวอยางนอย 2 นาทีเพื่อฆาเชื้อโรค 

  การจัดเก็บภาชนะอุปกรณใสอาหาร  
 เมื่อลางภาชนะอุปกรณสะอาดแลว แยกเก็บแตละประเภท โดยผึ่งใน

ตะแกรงโปรงสะอาด ในลักษณะคว่ํา และปลอยใหภาชนะอุปกรณแหงเองกอนนํามาเก็บโดยไมตอง
ใชผาเช็ด หากสามารถตั้งในที่มีแสงแดดสองเพื่อฆาเชื้อโรคดวยก็จะดี บริเวณที่เก็บตองสะอาดไมเปยกชื้น 
ไมมีแมลงสัตวนําโรค ไมเก็บในบริเวณเดียวกับที่ใชเก็บสารเคมีท่ีเปนอันตราย ภาชนะตางๆ เชน จาน 
ชาม แกวน้ํา หมอ กระทะ ควรวางคว่ําบนตะแกรง หรือตะกราท่ีสะอาดสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 
อุปกรณตางๆ เชน ชอน สอม ตะเกียบ เก็บในตะกราโปรงสะอาด โดยใหสวนที่เปนดามขึ้นบน 
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บทที่  4 
มาตรฐานตลาด 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขภาพอนามัย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2546 มอบใหกระทรวงมหาดไทย พิจารณารวมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพตลาดตางๆ ของรัฐ ท้ังในสวนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และ
ตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและใหการสนับสนุน
ตลาดของเอกชนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะ  

กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด  ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 (ภาคผนวก ข.) และคณะกรรมการฯได
กําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด (มาตรฐานตลาด) รวม 3 ประเภท คือ ตลาดประเภทที่ 1 
(แบบมีอาคารถาวร) ตลาดประเภทที่ 2 (แบบไมมีอาคารถาวร) และตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดนัด) ดังนี้  

4.1   แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด หรือมาตรฐานตลาด  
4.1.1  แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคารถาวร) 

1) ดานสุขลักษณะทั่วไป
 1.1)  โครงสรางอาคารและหลังคาตลาด สรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรงทนทาน

และมีความสูงเหมาะสมพื้นและฝาผนังตลาดทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาด ไดงาย และ
ภายในตลาดตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ 

 1.2)  มีน้ําประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 
 1.3)  มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ 

รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 
1.4)  มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 

 1.5)  สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชเกี่ยวกับอาหารจะตองวางสูงจากพื้น 
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
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1.6)  ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไว
ในบริเวณที่เห็นงาย 

2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2.1)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และตอง

ทําความสะอาดอยูเสมอ 
 2.2)  ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ํา ทางเดิน 

ถนน ท่ีตั้งท่ีรองรับขยะมูลฝอยสาธารณะ และที่ตั้งท่ีพักรวมขยะมูลฝอย 
3) ดานการจัดการน้ําเสีย

3.1)  ตลาดและบริเวณโดยรอบตองไมมีน้ําขัง 
3.2)  รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด และมีตะแกรงเหล็กปดสําหรับรางระบาย

น้ํารอบตลาด 
 3.3)  รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

4.1)  หองสวมตองแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 
 4.2)  ภายในหองสวมตองไมมีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี 

4.3)  ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบายอากาศ 
4.4)  มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและ

กอความรําคาญ 
 4.5)  มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

และความปลอดภัยของตลาด 
4.6)  มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 
4.7)  มีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
4.8)  มีบอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย 

5) ดานผูจําหนายสินคา
5.1)  มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 

 5.2)  มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 
5.3)  ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ 

6)  ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
6.1) ตองมีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 
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6.2)  ตองมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด 
 6.3)  มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความตองการของผูซื้อ 

4.1.2  แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 (ไมมีอาคารถาวร) 
1)  ดานสุขลักษณะทั่วไป
 1.1)  มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ 

รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 
1.2)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 

 1.3)  สินคาประเภทอาหาร และเครื่องใชเกี่ยวกับอาหาร จะตองวางสูงจากพื้น
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

1.4)  มีน้ําสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย

2.1)  มีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และทําความ
สะอาดอยูเสมอ 

 2.2)  ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ํา ทางเดิน ถนน 
ท่ีตั้งท่ีรองรับขยะมูลฝอยสาธารณะ และที่ตั้งท่ีพักรวมขยะมูลฝอย 

3) ดานการจัดการน้ําเสีย
3.1)  ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขัง 
3.2)  มีระบบระบายน้ําเสียท่ีสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 

4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
4.1)  หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 

 4.2)  ภายในหองสวมไมมีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี 
4.3)  ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบายอากาศ 

 4.4)  มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและ
กอความรําคาญ 

 4.5)  มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 
และความปลอดภัยของตลาด 

4.6)  มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 
4.7)  ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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5)  ดานผูจําหนายสินคา
5.1)  มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 
5.2)  มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 
5.3)  ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอยและใชวาจาสุภาพ 

6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
6.1)  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 
6.2)  มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด 
6.3)  มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความตองการของผูซื้อ 

4.1.3  แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดนัด) 
1) ดานสุขลักษณะทั่วไป
 1.1)  มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ 

รกรุงรัง หรือ กีดขวางทางเดิน 
1.2)  ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
1.3)  มีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งชองทาง 

 1.4)  ท่ีจอดรถตองจัดใหมีความเหมาะสมตามที่ทองถิ่นกําหนด 
1.5)  สินคาประเภทอาหาร และเครื่องใชท่ีเกี่ยวกับอาหาร จะตองวางสูงจากพื้น

ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
1.6)  มีน้ําสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 

2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2.1)  มีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และทําความ

สะอาดอยูเสมอ 
 2.2)  ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด ทางเดิน ถนน ท่ีตั้งท่ีรองรับมูลฝอย

สาธารณะและที่ตั้งท่ีพักรวมขยะมูลฝอย 
3) ดานการจัดการน้ําเสีย ตลาดและบริเวณโดยรอบตองไมมีน้ําขัง
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

4.1)  มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและ
กอความ รําคาญ 

 4.2)  มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 
และความปลอดภัยของตลาด 

4.3)  มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 
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5) ดานผูจําหนายสินคา
 5.1)  มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 

5.2)  มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 
5.3)  ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอยและใชวาจาสุภาพ 

6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
6.1)  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 
6.2)  มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด 

4.2   โครงการประกวดตลาดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน) 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการพัฒนาปรับปรุงตลาดของตนเองรวมทั้งตลาดของ

เอกชนที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจึงไดจัดทําโครงการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมี
มาตรฐาน) ทุกปโดยเริ่มตั้งแตป 2547 และมีการมอบประกาศนียบัตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีการประกอบกิจการตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติและเปนแรงจูงใจให
ผูประกอบการพรอมกับมอบโลรางวัลใหแกตลาดที่ชนะการประกวดระดับภาค โดยมีการนําเกณฑ
มาตรฐานหรือแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 มาปรับใชเปนเกณฑในการประกวด 
และมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการประกวดในแตละป 

สําหรับในปงบประมาณ 2550 ไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลตามโครงการ
ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท โดยแบงระดับการประกวดเปนระดับจังหวัด (75 จังหวัด) และ
ระดับภาค ( 5 ภาค ) และในการประกวดแตละระดับไดมีการแบงตลาดออกเปน 3 ประเภท คือ ตลาด
ขนาดใหญ ตลาดขนาดกลาง และตลาดขนาดเล็ก โดยแบงตลาดแตละขนาดตามจํานวนแผงจําหนาย
สินคา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.) 

การจัดใหมีการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน) เพื่อเปน
การกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําหลักเกณฑหรือแนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด
ประเภทที่ 1 ไปใชในการปรับปรุงตลาดสดของตนเองอยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตลาดมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยถูกสุขลักษณะ มี
สภาวะแวดลอมท่ีดี ตลอดจนชุมชนโดยรอบๆ ตลาดจะตองไมไดรับความเดือดรอน รําคาญ ไมวาจะเปน
มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลตางๆ ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีตลาดที่ไดมาตรฐานก็จะ
สามารถใชเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการได และสงผลใหเศรษฐกิจในทองถิ่นดีข้ึนดวย 
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4.3   แนวทางการควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน 
การควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน เปนภารกิจหนาท่ีหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ 
ว 3561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 (ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข) โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรดําเนินการ ดังนี้ 

 (1)  แนวทางการควบคุมตลาดเอกชน 
1) ตราขอบัญญัติของทองถิ่นขึ้นมาบังคับใช เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ

ตลาดในพื้นที่และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  -  กําหนดที่ตั้ง แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 

  -  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 

  -  กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
-  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให
มีท่ีรวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําท้ิง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิ
ใหเกิดเหตุรําคาญ และการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองติดตามตรวจสอบในเรื่องการจัดตั้งและประกอบ
กิจการตลาด โดยมอบหมายเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหชัดเจน รวมท้ังแจงใหผูท่ีประสงคจะจัดตั้งและ
ประกอบกิจการตลาดตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น นอกจากนี้ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว การ
เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดบทลงโทษผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ขอกําหนดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใหมีบทลงโทษในเรื่องดังตอไปนี้ 

  -  การดําเนินการกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต 
  -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ ท่ีตั้งสิ่งปลูกสราง

ของตลาด แผนผัง หลักเกณฑท่ีผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ 
   -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของการ

กําหนดเวลาเปดและปดตลาด และการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 
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  -  ฝาฝนกฎกระทรวง 
  -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของและ

ผูชวยขายของ 
  -  การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น 
(2)  แนวทางการสนับสนุนตลาดเอกชน แบงเปน 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และระดับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
1) ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวัด ควรดําเนินการ ดังนี้

-  จัดทํา รวบรวมเอกสาร เผยแพร ใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ
-  ใหความรูในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร
-  ประชาสัมพันธสูสาธารณชน
-  สงเสริมใหมีการตั้งกลุม/ชมรมผูประกอบกิจการตลาด

2) ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการดังนี้
-  ประชาสัมพันธและประชุมช้ีแจงผูประกอบกิจการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ

ใหทราบถึงขอกําหนดของทองถิ่น ข้ันตอนและวิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนดของ
ทองถิ่น 

  -  สํารวจและตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แลวใหขอแนะนําใหมี
การปรับปรุงตลาดแตละแหง พรอมท้ังกําหนดเวลาใหปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของ
แตละแหง 

  -  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินกิจการตลาดของเอกชน วาไดมีการปรับปรุงให
ขยายเวลาในการปรับปรุงหรืออาจเปรียบเทียบปรับได 

  -  ใหความรูแกผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ตลาด ความปลอดภัยของอาหาร 

   -  จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม ใหเกิดการพัฒนาตลาด 
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บรรณานุกรม 

กองสุขาภิบาลอาหาร  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. 2542 คูมือการดําเนินงานสุขาภิบาล    
“ตลาด” ตามพระราชบัญญัติของกระทรวง  ฉบับที่  4 (พ .ศ .2542) ออกตามความใน            
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสง  สินคา 
และพัสดุภัณฑ 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
---------- 

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เปนของสด 
  “อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดองหรือในรูปอื่นๆ 
รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร 
  “อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมที่จะ
รับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 
  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบอาคารตลาด ใหสะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และกําจัดสัตว
พาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต
สุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ออก
ขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑวิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทาง
ในการกําหนด 
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หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

----------- 
ขอ ๓  ตลาด แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
 (๑)  ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา

หรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ 
 (๒)  ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการ

ประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๒ 
(๓)  ตลาดประเภทที่ ๓ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือ

เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๓ 
ขอ ๔  ที่ต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย        

โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่ง
เจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนที่ ๑ 
ตลาดประเภทที่ ๑ 

------------ 
ขอ ๕  ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และ

สิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม และที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย 
และที่จอดรถตามที่กําหนดในสวนนี้ 

ขอ ๖  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขา - ออกบริเวณตลาดกวาง
ไมนอยกวา ๔ เมตรอยางนอยหน่ึงทาง 

(๒)  ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
 (๓)  หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 
(๔)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง 
(๕)  ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย 
(๖)  ประตูมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร และสามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลาน

ในตลาด 
(๗)  ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
(๘)  มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ 
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 (๙)  ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ เวนแตที่แผงขายสินคา
หรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ ทั้งนี้ตองไมใชแสงหรือวัสดุอื่นที่
ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 

 (๑๐)  แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความ
สะอาดงาย มีพ้ืนที่แผงไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเขาแผงของ
ผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสมแยกตางหากจาก
แผงและสะดวกตอการเขาออก 

 (๑๑)  จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอสําหรับแผง
ขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๑ กอกน้ําตอ ๒ แผง และมีการวางทอในลักษณะที่ปลอดภัยไมเกิดการ
ปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและ
สะดวกตอการใช 

 (๑๒) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด 
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย มีความ
ลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ํา
ทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ราชการสวนทองถิ่น โดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

 (๑๓) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้งไวในบริเวณที่
เห็นไดงายความใน (๑) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับแตใหปรับปรุงตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๗  ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด 

ขอ ๘  สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑)  ต้ังอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 

 (๒)  มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตวและ
แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน 

(๓)  หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม
นอยกวา ๐.๙๐ ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร ประตูเปนชนิดเปดออก
และมีผนังกั้นเพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง 

(๔)  ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนตํ่าสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือ
เพดาน ตองไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมีพัดลม
ระบายอากาศ 

 (๕)  พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑: ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน
ตําแหนงตํ่าสุดของพื้นหอง 
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(๖)  กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร 
(๗)  มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๐ 

เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๐ 
(๘)  มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๕๐ เซนติเมตรสูงเหนือหลังคา

สวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 
(๙)  ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ 

 (๑๐) จัดใหมีกระดาษชําระ หรือนํ้าสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหองรวมทั้ง
จัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙  จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะตองจัดใหมี ดังนี้ 
 (๑)  สวมตองมีไมนอยกวา ๖ ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน ๔๐ แผง โดยแยกเปนสวมชาย ๒ ที่

สวมหญิง ๔ ที่ และใหเพิ่มทั้งสวมชายและสวมหญิงอีก ๑ ที่ และ ๒ ที่ ตามลําดับตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕ แผง 
(๒)  ที่ถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณเดียวกัน 
(๓)  อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา ๑ ที่ตอสวม ๒ ที่ และที่ถายปสสาวะ ๒ ที่ 

ขอ ๑๐ ที่รวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปด 
สามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ต้ังอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก 

ขอ ๑๑ ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที่ ๒ 
ตลาดประเภทที่ ๒ 

------------ 
ขอ ๑๒  ตลาดประเภทที่ ๒ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ 

สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้ 
ขอ ๑๓ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง 
(๒)  จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได 
(๓)  แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย 

สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคา และของอื่นๆ และมี
ทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร 

(๔)  ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
(๕)  จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 
(๖)  มีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงระบายน้ํา

ไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 



มาตรฐานตลาด 
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 (ก)  ในทองที่ที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียและน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 (ข)  ในทองที่ที่ยังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหมีบอพักน้ําเสีย 
กอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ทั้งนี้ ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิด
เดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง 

ขอ ๑๔  สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ 
(๒)-(๑๐) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา 

ขอ ๑๕  ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสม
กับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุย
เขี่ยได ต้ังอยูนอกบริเวณแผงขายสินคาและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก 

สวนที่ ๓ 
ตลาดประเภทที่ ๓ 

----------- 
ขอ ๑๖ ตลาดประเภทที่ ๓ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ 

สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้ 
ขอ ๑๗  บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่

กําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑)  แผงขายสินคาสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร  
(๒)  ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
(๓)  จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 
(๔)  จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําทิ้งลงสูทอระบายน้ํา

สาธารณะ 
ขอ ๑๘ สวมและที่ถายปสสาวะตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะที่กําหนดในขอ ๑๔ และ

มีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่หรือมีสวมสาธารณะหรือสวมของหนวยงาน
ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียงหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร 

ขอ ๑๙  ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๕ 

หมวด ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

----------- 
ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปนหมวดหมู 

ไมปะปนกัน แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาที่ไมใช
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อาหาร เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหารในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมี
น้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด และตอง
จัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด 

ขอ ๒๑  หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาสูตลาดทางเดินและถนนรอบตลาด 
ขอ ๒๒  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
ขอ ๒๓ หองสวม ที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไวตองเปดใหมีการใชได

ตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 

หมวด ๔ 
การบํารุงรักษาตลาด 

----------- 
ขอ ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด

เรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑)  บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ 

หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 
(๒)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง จัดใหมีการเก็บกวาด

มูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
(๓)  จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลักการ

สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
(๔)  จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอ

ดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา 
ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยดูแลความ

สะอาดหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียให
ใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอและจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกวันที่เปด
ทําการ 

ขอ ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยทําความสะอาด
บริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ตะแกรงดักมูลฝอยใหใชการไดดีและดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะที่เปดทําการ 

ขอ ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตองไมทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจจะทํา
ใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้ 

(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย 
(๒) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังหรือเปนที่

เพาะพันธุสัตวนําโรค 
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(๓) ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 

(๔)  ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

(๕)  กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 
(๖)  ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน 
(๗)  กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 

หมวด ๕ 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

------------ 
ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก 
การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความ
สะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอยการลางตลาดและการอื่นๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขาย
ของ 

ขอ ๒๙  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคาหรือในขอบเขตที่
วางขายของที่จัดไวให หามวางล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายสินคาอันจะเปนการกีดขวาง
ทางเดินในตลาด และหามวางสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา ๑๕๐ เซนติเมตร การวางและเก็บสินคาประเภท
อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และหามวางวัตถุ
อันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 

ขอ ๓๐  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะ

นําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส ไขหัดโรคคางทูม โรคเรื้อน โรค
ผิวหนังที่นารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

(๒)  ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีและตองมี
ความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

(๓)  ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
ขอ ๓๑  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี การ

จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใช 
และของใชตางๆ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ลักษณะและประเภทของสินคาที่ขาย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปนสินคาที่ไมผิด
กฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย 
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(๒)  อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขกําหนด 

(๓)  การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกัน
การปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๔)  ในกรณีที่มีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนและตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(๕)  เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัยมีการลางและ
การเก็บที่ถูกตองทั้งกอนและหลังการใชงาน 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

------------ 
ขอ ๓๒  ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับดําเนินการ

ปรับปรุงหรือแกไขตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้ 
ตองไมเกิน ๓ ป สําหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไมเกิน ๒ ปสําหรับตลาดประเภทที่ ๒ กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งรองขอและมีเหตุผลอันสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปได
อีกครั้งหนึ่งแตตองไมเกิน ๒ ปทั้งนี้ การขยายเวลาดังกลาวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนดวย 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กร ทัพพะรังสี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากตลาดเปนสถานประกอบการที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนจําเปนตองมีการควบคุมใหมีการดําเนินกิจการที่ตองดวยสุขลักษณะ
เพื่อประโยชนในการคุมครองประชาชน และโดยที่มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
กําหนดใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหออกเปนกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

[รก.๒๕๔๒/๓ก/๑/๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒] 
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หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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ที่ มท 0891.3/ว 239  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300 

2  กุมภาพันธ  2550 
เรื่อง โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550  
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย    สําเนาโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550  จํานวน 1 ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 200 ลานบาท เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อ
ดําเนินงานโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนและ
กระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด 
ใหมีมาตรฐาน รวมทั้งเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและจูงใจใหแกผูประกอบกิจการตลาดสดในการที่จะพัฒนา
ปรับปรุงตลาดสดของตนใหมีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะดียิ่งขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเห็นชอบหลักเกณฑวิธีการและอัตราการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับตลาดสดใน
พ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 แลวดังนี้ 

1. เปนการประเมินตลาดสดประเภทที่ 1 ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
2. หลักเกณฑการคัดเลือก
 2.1 แบงตลาดออกเปน 3 ประเภท ไดแก

 (1) ตลาดขนาดใหญ ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 101 แผงขึ้นไป 
 (2) ตลาดขนาดกลาง ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 31 - 100 แผง  
 (3) ตลาดขนาดเล็ก ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคาไมเกิน 30 แผง 

   2.2 วิธีการใหคะแนนการประเมินคัดเลือกตลาดสด 
 (1) ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐานจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 

60 ของคะแนน  
 (2) ตลาดสดที่ไดรับรางวัลจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 

คะแนน รวมทุกดานจะตองไมตํ่ากวารอยละ 80 กรณีที่จังหวัดมีจํานวนตลาดที่ผานเกณฑรอยละ 80 มากกวา 3 
รางวัล ใหพิจารณาจากตลาดที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงลําดับเพียง 3 แหง เทานั้น 

 2.3 วิธีการประกวด และการจัดสรรเงินรางวัล แบงเปนระดับจังหวัด และระดับภาค ดังนี้ 
 2.3.1 ระดับจังหวัด 75 จังหวัดๆ ละ 9 รางวัล เงินรางวัลจังหวัดละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
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ตลาดขนาดใหญ (จํานวนแผงตั้งแต 101 แผงขึ้นไป) 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

ตลาดขนาดกลาง (จํานวนแผงตั้งแต 31 - 100 แผง) 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

ตลาดขนาดเล็ก (จํานวนแผงไมเกิน 30 แผง) 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

รวมเงินรางวัลการประกวดระดับจังหวัดทั้งสิ้น จํานวน 187,500,000 บาท 
 2.3.2 ระดับภาค จํานวน 5 ภาคๆ ละ 9 รางวัล มีเงินรางวัลภาคละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 

ตลาดขนาดใหญ 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
ตลาดขนาดกลาง 

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

ตลาดขนาดเล็ก 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
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- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 
รวมเงินรางวัลการประกวดระดับภาคทั้งสิ้น จํานวน 12,500,000 บาท 

 2.4 เงินรางวัลจะจัดสรรใหเฉพาะตลาดสดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลเทานั้น 
ในกรณีที่เปนตลาดของเอกชนจะไมไดรับเงินรางวัล จะไดรับเฉพาะโล ประกาศนียบัตร และปายตลาดดีมี
มาตรฐาน (กรณีระดับภาค) และไดรับเฉพาะประกาศนียบัตร (กรณีระดับจังหวัด) 
 2.5 กรณีที่จังหวัดใดมีตลาดสดที่ไดรับรางวัลไมครบตามจํานวนที่กําหนด เปนเหตุใหมีเงินรางวัล
คงเหลือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะนํามาพิจารณาจัดสรรเปนเงินรางวัลชมเชยใหแกตลาดสดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑมาตรฐานทุกแหงตามสัดสวนพรอมประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 
3. วิธีการคัดเลือก
   3.1 ใหคะแนนตามแบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐาน ซึ่ง
แบงเปน 2 แบบ ไดแก  

 (1) แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ  
 (2) แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 3.2 ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด
หรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และกรรมการประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด โดยมี
เจาหนาที่ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการในแตละคณะ  

 3.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาครวม 5 คณะ 
ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมอนามัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการคาภายใน องคการ
ตลาด ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย และผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย โดยมีเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเปนประธานกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการในแตละคณะ เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ
ประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหจังหวัดดําเนินการดังนี้ 

 1. แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่มีตลาดสดประเภทที่ 1 ในพื้นที่ เตรียม
ความพรอมของตลาดสด เพื่อรอรับการตรวจประเมินใหคะแนนจากคณะกรรมการฯ โดยจัดสงเกณฑการให
คะแนนใหทราบเพื่อเตรียมการไวลวงหนา 

 2. แตงต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามขอ 3.2
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 3. ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินคัดเลือกตลาดสดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มี
โครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ที่มีอยูในจังหวัดทุกแหง โดย
ใชเกณฑการประเมินตามแบบที่กําหนดในการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลตลาดสดที่ไดรับรางวัล ที่ 1 - 3 
และรวบรวมผลการประเมินตลาดสดทุกแหงพรอมแบบประเมินผลคะแนน (1.) ตลาดสดที่ไดรับรางวัล ที่ 1 - 3 
(2.) ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐาน (3.) ตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550  

ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดไดมอบหมายใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเปนเจาของเรื่องในการดําเนินงานและ
ชวยสงเสริมและอํานวยการเพื่อใหคณะกรรมการระดับจังหวัดใชความรอบคอบ และกําหนดแนวทาง การ
พิจารณาในการใชดุลยพินิจประกอบการประเมินใหคะแนนอยางมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และปองกันปญหาการรองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

สมพร ใชบางยาง 
(นายสมพร ใชบางยาง) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทร./โทรสาร 0-2241-9000 ตอ 4133-35 
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ที่ มท 0810.3/ว 977 กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

19  มีนาคม  2547 
เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810/3ว 22 ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 
สิ่งที่แนบมาดวย  กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมและมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรัง
ตลาด โดยกระทรวงมหาดไทย ไดขอใหจังหวัดแจงแนวทางดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบและเปนแนวปฏิบัติ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด เพื่อใชบังคับ
ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตสุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และ
เขตองคการบริหารการปกครองสวนตําบล ใหราชการในสวนทองถิ่นนั้นๆ ออกขอบังคับตามความเหมาะสม 
โดยใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทางในการกําหนดขอบังคับ นั้น 

กระทรวงมหาดไทย ไดสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องตลาดแลว ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก ยังมิไดตราขอบัญญัติ
เรื่องตลาดแลว ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก ยังมิไดตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จึงขอใหจังหวัดไดเรงรัดแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ ตราขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติตามหลักเกณฑวิธีการและมาตรการเกี่ยวกับตลาดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป ผลเปนประการใดรายงานใหกระทรวงมหาดไทย ทราบดวย 

ขอแสดงความนับถือ 
อนุชา โมกขะเวส 

(นายอนุชา โมกขะเวส) 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจการพัฒนาชุมชนและเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
โทร 0-0243-2226 ตอ 138 โทรสาร ตอ 115 
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ที่ มท 0810.3/ว 22 กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

6 มกราคม 2547 
เรื่อง การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง 1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3 /ว 2579 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 

2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3 /ว 3561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด จํานวน 1 ชุด 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาดตามคําสั่ง 
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355 /2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และคณะกรรมการไดประชุมครั้งที่ 1 /2546 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2546 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดย
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตลาด นั้น 

เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดตามแนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาด ตามสิ่งที่สงมาดวย คือ 

1. แนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคารถาวร)
2. แนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 (ไมมีอาคารถาวร)
3. แนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดนัด

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะไดใชแนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคาร
ถาวร) เปนเกณฑในการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน) ในระดับภาค
ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
อนุชา โมกขะเวส  

(นายอนุชา โมกขะเวส) 
หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
โทร.0-2243-2226 ตอ 135 โทรสาร. ตอ 115 
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ที่ มท 0810.3/ว 3561 กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

24 ตุลาคม 2546 

เรื่อง การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 2579 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 จํานวน 1 ชุด 

2.  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 8885 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2546 จํานวน 1 ชุด

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอวาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขภาพอนามัย 
จึงไดมอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณารวมกับกระทรวงเกษตร และสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงสภาพตลาดตางๆ ของรัฐทั้ง
ในสวนของตลาดสด ในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และคณะกรรมการไดประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน  2546 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดย
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด ดังนี้ 

1. แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดของรัฐ ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการ คือ
1.1  หนวยงานที่มีตลาดที่อยูในความรับผิดชอบจะตองปรับปรุงตลาดใหเปนไปตาม

หลักสุขาภิบาล และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ที่ไดกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด โดยใหเจาหนาที่ของหนวยงานเหลานี้เขามา
มีสวนรวมในการปรับปรุงตลาดของรัฐ คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 1.2  จังหวัดทําหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการใหกระทรวง 
มหาดไทยทราบ ดังนี้ 
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1)  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงตลาดระดับจังหวัดโดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ผูแทนจากหนวยงานตางๆ รวมเปนกรรมการ คือ นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชยจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด นายอําเภอทองที่ สถาบันการศึกษา โดยมีหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทํา
หนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ โดยจังหวัดอาจมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบตลาดที่เขารวม
โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดระดับจังหวัดเพื่อทําหนาที่วางแผนพัฒนาปรับปรุงตลาด ตอไป 

2)  รายงานผลการพัฒนาตลาดใหกระทรวงมหาดไทยทราบเปนประจําทุกเดือน
เพื่อกระทรวงมหาดไทย จะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับการรายงานใหรายงานตามแบบ 4 ซึ่งได
จัดสงใหจังหวัดแลวตามหนังสือที่อางถึง 

3)  เมื่อตลาดใดไดรับการพัฒนาจนถึงเกณฑมาตรฐาน ใหรายงานกระทรวง
มหาดไทยทราบ เพ่ือมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานและใหมีการควบคุมใหรักษามาตรฐานตาม
หลักเกณฑที่กําหนด หากปรากฏวาไมเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการปรับปรุงโดยดวน หากไมดําเนินการใหจังหวัดแจงเพิกถอนประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 1.3  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับทองถิ่น
โดยมีหนาที่ในการพัฒนาตลาด และบริหารจัดการตลาดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการและกระตุนใหตลาดผานเกณฑมาตรฐาน โดยคณะกรรมการฯ 
ชุดนี้ประกอบดวยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ เจาหนาที่ของรัฐ เชน หัวหนา
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ พัฒนาการอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ เปนตน ผูขายของและประชาชน
ผูซื้อสินคา เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองมีการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน หรือ 2 เดือนตอครั้ง
เปนอยางนอย และใหรายงานผลการประชุมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ สําหรับตลาดที่ยังไมไดเกณฑ
มาตรฐานใหดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหผานเกณฑมาตรฐานตอไป 

2.  แนวทางการควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควร
ดําเนินการดังนี้ 

 2.1  แนวทางการควบคุมตลาดเอกชน 
1)  ตราขอบัญญัติของทองถิ่นขึ้นมาบังคับใช เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ

ตลาดในพื้นที่และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 -  กําหนดที่ต้ัง แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 

-  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่ 
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 

 -  กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 



 

ภาคผนวก  ข 57 

  -  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่
รวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุ
รําคาญ และการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

2)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองติดตามตรวจสอบในเรื่องการจัดตั้งและ
ประกอบกิจการตลาด โดยมอบหมายเจาหนาที่ในการตรวจสอบใหชัดเจน รวมทั้งแจงใหผูที่ประสงคจะจัดต้ัง
และประกอบกิจการตลาดตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น นอกจากนี้ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว การ
เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดบทลงโทษผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขอกําหนดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใหมีบทลงโทษในเรื่องดังตอไปนี้ 

 - การดําเนินการกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต 
  -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี ่ยวกับเรื ่องหลักเกณฑ ที่ตั ้งสิ ่ง

ปลูกสรางของตลาด แผนผัง หลักเกณฑที่ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ 
 -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ 

การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด และการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 
 -  ฝาฝนกฎกระทรวง 
 -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของ

และผูชวยขายของ 
 -  การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น 

 2.2  แนวทางการสนับสนุนตลาดเอกชน แบงเปน 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และ
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวัด ควรดําเนินการ 
ดังนี้ 

 -  จัดทํา รวบรวมเอกสาร เผยแพร ใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
 -  ใหความรูในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร 
 -  ประชาสัมพันธสูสาธารณชน 
 -  สงเสริมใหมีการตั้งกลุม/ชมรมผูประกอบกิจการตลาด 

  ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการดังนี้ 
  -  ประชาสัมพันธและประชุมช้ีแจงผูประกอบกิจการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ

ใหทราบถึงขอกําหนดของทองถิ่น ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่น 
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  -  สํารวจและตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แลวใหขอแนะนําใหมี
การปรับปรุงตลาดแตละแหง พรอมทั้งกําหนดเวลาใหปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของแตละแหง 

  -  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินกิจการตลาดของเอกชน  วาไดมีการ
ปรับปรุงใหขยายเวลาในการปรับปรุงหรืออาจเปรียบเทียบปรับได 

  -  ใหความรูแกผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดในเรื่องการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร 

 -  จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม ใหเกิดการพัฒนาตลาด 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ประชา มาลีนนท 
(นายประชา มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
โทร. 0-2243-2226 ตอ 135 โทรสาร. ตอ 115 
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี 355/2546 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด 
…………………………… 

ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาด
ตางๆ ของรัฐ ทั้งในสวนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององคการตลาดเพื่อ
เกษตรกร ตลอดจนแนวทางการควบคุมและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ดังนั้น เพื่อใหการปรับปรุงตลาดบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาลดังกลาว จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ดังนี้ 

1.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
(นายประชา มาลีนนท)

2.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
3.  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 

  (หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชน และสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
4.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รองประธานกรรมการ 
5.  นายบุญธรรม พิกุลศรี กรรมการ 

(ที่ปรึกษาอาวุโสรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)
6.  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
7.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
8.  ผูแทนกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
9.  ผูแทนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ 
10.  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ 
11.  ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
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12.  ผูอํานวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร กรรมการ 
13.  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
14.  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15.  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด มีหนาที่ ดังนี้ 
1.  กําหนดแนวทางการดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดตางๆ ของรัฐ และแนวทางการ

ควบคุมดูแลและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชน เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และมีความปลอดภัยดานอาหาร 

2.  กําหนดมาตรฐานกลางของตลาดสดของรัฐและเอกชน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่
4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3.  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการดําเนินการปรับปรุงตลาดตางๆ ของรัฐ และ
การควบคุมดูแลตลาดของเอกชน 

4.  ใหคําปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจายซึ่งจําเปนตองใชเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงตลาดตางๆ ของรัฐ ในการเสนอคณะรัฐมนตรี 

5.  รวบรวมและประมวลผลการดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดตางๆ ของรัฐและการ
ควบคุมดูแลตลาดของเอกชน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีทราบทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้
เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2546 

วันมูหะมัดนอร มะทา 
(นายวันมูหะมัดนอร มะทา) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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นร ๐๕๐๔/ว(ล)๘๘๘๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
เรื่อง ความปลอดภัยดานอาหาร (และการปรับปรุงตลาด) 
เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (๔ มีนาคม ๒๕๔๖) รับทราบและเห็นชอบผลการหารือ เรื่อง กรอบ
แนวทางปฎิบัติการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร (food safety) และไดกําหนดใหป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนปแหงสุขภาพอนามัย  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายกรัฐมนตรีเสนอวาเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหป ๒๕๔๗ เปนปแหงสุขภาพอนามัย ซึ่งจะรณรงคและเผยแพร
คุณภาพและมาตรฐานอาหารของไทยใหเปนที่แพรหลายและกวางขวางออกไปทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน
เพื่อใหคนไทยไดบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัย ซึ่งในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) แลว รวมทั้งเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูบริโภคชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่จะเดินทางมาประเทศไทยไดเห็นถึงความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
และถูกสุขอนามัยของอาหารและแหลงจําหนายอาหาร จึงขอมอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรับไป
พิจารณารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
แนวทางและดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดตางๆ ของรัฐ ทั้งในสวนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร 
ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนแนวทางการควบคุมดูแลและใหการ
สนับสนุนตลาดของเอกชน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ โดยในชั้นตนอาจ
พิจารณาปรับปรุงตลาดของรัฐบางแหง เชน ตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกรเปนกรณีตัวอยางกอน ทั้งนี้ 
หากมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณเพื่อการนี้ประการใด ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยดวนตอไป ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 

จึงเรียนยืนยันมา 
ขอแสดงความนับถือ 
สุรชัย ภูประเสริฐ 

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๓๒๖ 
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ 
nat46_6_23 
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ที่ มท 0810.3/ ว 2083 กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค กทม.10200 

20 มิถุนายน 2546 

เรื่อง  การดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตลาดสด 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง 1.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542 
2.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ดวยกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นวา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่จัดใหมี ควบคุมดูแล การจัดต้ังและการประกอบกิจการ
ตลาด โดยสามารถออกขอกําหนดของทองถิ่นเพื่อใชควบคุมกํากับการประกอบกิจการตลาดในเขตพื้นที่ใหถูก
หลักสุขาภิบาล ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ไดกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาดเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใชเปนแนวทางในการตราขอกําหนดของทองถิ่นและเปนหลักเกณฑมาตรฐานในการปรับปรุงตลาดใหถูกหลัก
สุขลักษณะ แตในระยะที่ผานมายังไมไดมีการปรับปรุงพัฒนาตลาดสดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

เพื่อใหประชานไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้นและเพื่อใหสภาวะแวดลอมของ
ชุมชนรอบตลาดมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีเหตุเดือดรอนรําคาญจากตลาด รวมทั้งเพื่อใหมีตลาดที่
สะอาด สามารถใชเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการ อันจะเปนผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ทองถิ่นดีขึ้น จึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในพื้นที่ตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อาทิ เชน 

1.  ดานสุขลักษณะทั่วไป ควรจะไดปรับปรุงโครงสราง หลังคาตลาด วัสดุพ้ืน ฝาผนัง เปน
โครงสรางที่ถาวร ใชวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน นอกจากนั้นควรจะจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดีมีชองทางเดิน
ภายในอาคารสําหรับผูช้ือไมนอยกวา 2 เมตรและมีแสงสวางที่เหมาะสมสามารถใชประโยชนไดโดยสะดวก 
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2.  ดานการจัดการขยะมูลฝอย ควรจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอยประจําแผงและที่พักรวม
ขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และมีการแยกขยะมูลฝอยเปนขยะมูลฝอยสดและขยะมูล
ฝอยทั่วไป โดยวางระบบการจัดเก็บใหสะอาด รวมทั้งควรจะไดจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะ
นําโรคอยางสม่ําเสมอ 

3.  ดานการจัดการน้ําเสีย ควรจะไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียเบื ้องตนเพื่อกําจัดสิ ่ง
สกปรกที่ปะปนกับน้ําเสีย มีที่ดักขยะมูลฝอย บอดักไขมันเพื่อใหน้ําเสียที่ผานจากระบบไดมาตรฐาน 

4.  ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ควรจะไดมีการทําความสะอาดโดยเก็บกวาดขยะมูล
ฝอยตางๆ ในตลาด ทําความสะอาดอาคาร แผงขายของ พ้ืน ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ําหองสวมให
ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งมีการฆาเชื้อโรคโดยสารเคมีที่ไมมี
ผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

5.  ดานผูจําหนายสินคา ควรมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะนําโรค
แตงกายสะอาดเรียบรอยและปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีในการปรุงประกอบและจําหนายอาหาร 
รวมทั้งควรจะไดจัดวางและเก็บสินคาประเภทอาหารใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 ซม. เพื่อปองกันสิ่งสกปรก
ปนเปอนอาหาร 

ทั้งนี้ หากตลาดใดเปนการดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใหไดมีการ
มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบในการปรับปรุงไวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดวงรอบการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
สําหรับตลาดที่ดําเนินการโดยเอกชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจตราแนะนําและควบคุมใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป ผลการดําเนินงานเปนประการใดใหรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

ประชา มาลีนนท 
(นายประชา มาลีนนท) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
โทร 0-2243-2226 โทร (มท) 51223 ตอ 135 
โทรสาร 0-2243-1812 
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ภาคผนวก  ค 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน 

ประจําป 2550 
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โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 
1. หลักการและเหตุผล
  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหคนไทยอยูเย็นเปนสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสภาพแวดลอม
ที่ดีตอสุขภาพ มีสัมมาอาชีพและรายไดทั่วถึง มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว จึงไดกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัยดานอาหารขึ้น เพื่อรณรงคและเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยใหเปนที่แพรหลาย ตลอดจน
เพื่อใหคนไทยไดบริโภคอาหาร ที่ถูกสุขอนามัย กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับตลาดสด ซึ่งเปน
ศูนยกลางของการซื้อขายสินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภคประเภทตาง ๆ ตลาดสดจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ปจจุบันมีตลาดสดในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ตลาดสดใหมีมาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในทองถิ่น  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานเบื้องตนรวม 4 ดาน คือ ดานสุขลักษณะทั่วไป 
ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค และดานการมีสวน
รวมของผูคาและผูซื้อ โดยจะมอบรางวัล โล และประกาศนียบัตรใหแก ผูประกอบกิจการตลาดสดที่มีผลงาน
ดีเดน และเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงตลาดเปนไปอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและ
จูงใจใหแกผูประกอบกิจการตลาดสด ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของตนใหมีมาตรฐานและถูก
สุขลักษณะดียิ่งๆขึ้นและตลอดไป กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดจัดทําโครงการประกวดตลาดดีมี
มาตรฐาน ประจําป 2550 

2. วัตถุประสงค
 2.1  เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและเปนกําลังใจแกผูประกอบกิจการตลาดที่ดีมีมาตรฐาน 
 2.2  เพื่อเปนแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบกิจการตลาดเอกชนรายอื่นๆ 
ไดพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของตนใหมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะในทุกๆ ดานใหดีขึ้น 
 2.3  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบกิจการตลาด
สดเอกชนไดต่ืนตัว และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดใหมีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 

3. หลักเกณฑการประกวด
 3.1  แบงตลาดออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

(1)  ตลาดขนาดใหญ ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 101 แผงขึ้นไป 
(2)  ตลาดขนาดกลาง ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 31 - 100 แผง  
(3)  ตลาดขนาดเล็ก ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคาไมเกิน 1 - 30 แผง 
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 3.2  วิธีการใหคะแนนการประเมินคัดเลือกตลาดสด 
  (1)  ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐานจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 
คะแนน รวมทุกดานไมตํ่ากวารอยละ 60 
  (2)  ตลาดสดที่ไดรับรางวัลจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 คะแนน รวม
ทุกดานจะตองไมตํ่ากวารอยละ 80 กรณีที่จังหวัดมีตลาดที่ผานเกณฑรอยละ 80 จํานวน มากกวา 3 รางวัล ให
พิจารณาจากตลาดที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงลําดับเพียง 3 แหง เทานั้น 
 3.3 วิธีการประกวด แบงเปนระดับจังหวัด และระดับภาค ดังนี้ 

3.3.1 ระดับจังหวัด 75 จังหวัด ๆ ละ 9 รางวัล เงินรางวัลจังหวัดละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
ตลาดขนาดใหญ (จํานวนแผงตั้งแต 101 แผงขึ้นไป) 
-  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร  
-  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร  
-  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร  
ตลาดขนาดกลาง (จํานวนแผงตั้งแต 31 - 100 แผง) 
-  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
-  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร  
-  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
ตลาดขนาดเล็ก (จํานวนแผงไมเกิน 30 แผง) 
-  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
-  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
-  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
รวมเงินรางวัลการประกวดระดับจังหวัดทั้งสิ้น จํานวน 187,500,000 บาท 

3.3.2 ระดับภาค จํานวน 5 ภาค ๆ ละ 9 รางวัล มีเงินรางวัลภาคละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
ตลาดขนาดใหญ 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
ตลาดขนาดกลาง 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
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- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

ตลาดขนาดเล็ก 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
รวมเงินรางวัลการประกวดระดับภาคทั้งสิ้น จํานวน 12,500,000 บาท 

 3.4  เงินรางวัลจะจัดสรรใหเฉพาะตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลเทานั้น ในกรณีที่
เปนตลาดของเอกชนจะไมไดรับเงินรางวัล จะไดรับเฉพาะโล ประกาศนียบัตร และปายตลาดดีมีมาตรฐาน (กรณี
ระดับภาค) และไดรับเฉพาะประกาศนียบัตร (กรณีระดับจังหวัด) 
 3.5  กรณีที่จังหวัดใดมีตลาดที่ไดรับรางวัลไมครบตามจํานวนที่กําหนด เปนเหตุใหมีเงินรางวัลคงเหลือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะนํามาพิจารณาจัดสรรเปนเงินรางวัลชมเชยใหแกตลาดสดของ อปท. ที่ผาน
เกณฑมาตรฐานทุกแหงตามสัดสวนพรอมประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 

4. หลักเกณฑการคัดเลือก
 4.1  ใหคะแนนตามแบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐาน ซึ่งแบงเปน 2 แบบ 
ไดแก 

(1)  แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ  
(2)  แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 4.2  ต้ังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน และกรรมการประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการในแตละคณะ  
 4.3  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาครวม 5 คณะ ประกอบดวย
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมอนามัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการคาภายใน องคการตลาด ผูแทน
สมาคมองคการบริหาร สวนจังหวัดแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย โดยมีเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนประธานกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ในแตละคณะ  
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5. ระยะเวลาการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ
 5.1  ระยะเวลาการดําเนินการ 
  เดือนมกราคม 2550 - กรกฎาคม 2550 
 5.2  ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการฯ 
  (1)  การคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดประเมินตลาดสดประเภทที่ 1 ที่
มีอยูในจังหวัดทุกแหง โดยใชเกณฑการประเมินตามเกณฑขอ 4.1 และพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลตลาดสด
ที่ไดรับรางวัลที่ 1 - 3 โดยรวบรวมผลการประเมินตลาดสดทุกแหงพรอมแบบประเมินผลคะแนน (1.) ตลาดสดที่
ไดรับรางวัล 1 - 3 (2.) ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐาน (3.) ตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550 เพื่อจะไดจัดสรรเงินรางวัล โล และประกาศนียบัตรใหแกจังหวัด
เพื่อมอบแกตลาดที่ไดรับรางวัล  
  (2) การคัดเลือกระดับภาค คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาคพิจารณาออกตรวจประเมินและให
คะแนนตลาดที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแตละจังหวัดในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2550 และจัดสงผลการ
พิจารณาคัดเลือกตลาดที่ไดรับรางวัลที่ 1 - 3 แตละภาคภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 

(3)  ประกาศผลรางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน และแจงผลใหจังหวัดทราบภายในเดือนมิถุนายน 2550  
(4)  จัดพิธีมอบรางวัลใหแกผูประกอบการตลาดที่ผานการคัดเลือกระดับภาคภายในเดือนกรกฎาคม 

2550 

6. งบประมาณ
 6.1 ใชงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค ประจําปงบประมาณ 2550 การจัดการบริการ
สาธารณะ เพื่อดําเนินงานโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 จํานวน 200 ลานบาท โดยจัดสรร
เปนเงินรางวัลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับตลาดที่ไดรับการคัดเลือก  
 6.2 ใชงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณป 2550 แผนงบประมาณกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 3,288,000 บาท  

7. ประโยชนท่ีไดรับ
 7.1  ตลาดสดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนไดรับการพัฒนาและยกระดับตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 7.2  ประชาชนมีตลาดที่ดีมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพที่ดีของ
ประชาชน 
 7.3  ผูประกอบกิจการตลาดทั้งที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนไดเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหมีคุณภาพดีขึ้น 
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เกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการประเมินคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 

ชื่อตลาด.......................................ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด.........…….. 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
หมายเหตุ 

1.1 
1. ดานสุขลักษณะทั่วไป
โครงสรางและหลังคาตลาดสรางดวยวัสดุทนไฟแข็งแรง
ทนทานและมีความสูงเหมาะสม พ้ืนและฝาผนังตลาดทําดวย
วัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย 

5 

1.2 ภายในตลาดมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ 5 
1.3 มีน้ําประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ สําหรับแผงขาย

อาหารสด ตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ํา ตอ 2 แผง และ
ตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอ
การใชงาน 

5 

1.4 มีน้ําดื่มที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 5 
1.5 มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย

ไมใหเกะกะ รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 
5 

1.6 มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 5 
1.7 มีทางลาดหรือราวจับสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 5 
1.8 วัสดุอุปกรณระบบไฟฟาอยูในสภาพดีใชการไดและเปน

ระเบียบเรียบรอยและตองจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยติดตั้งไวในบริเวณที่
เห็นไดงาย 

5 

1.9 ที่จอดรถเปนระเบียบเรียบรอยและเพียงพอตอผูมาใชบริการ 5 



มาตรฐานตลาด 

70 ภาคผนวก  ค 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

หมายเหตุ 

2.1 
2. ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และมีฝาปดมิดชิดอยูในสภาพดี
เพียงพอและทําความสะอาดเปนประจํา  

5 

2.2 ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบาย
น้ํา ทางเดิน ถนน ที่ต้ังที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และที่ต้ังที่
พักรวมขยะมูลฝอย 

5  

2.3 ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขังเฉอะแฉะ 5  
2.4 รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด และมีฝาปดหรือตะแกรง

เหล็กปดสําหรับรางระบายน้ํารอบตลาดสามารถเปดทําความ
สะอาดไดงาย 

5  

2.5 รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 5  
2.6 หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 5  
2.7 มีหองสวมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 5  
2.8 ภายในหองสวมสะอาด พ้ืนหองแหง ไมมีกลิ่นเหม็น และมี

การระบายอากาศดี 
5  

2.9 อุปกรณภายในหองสวมอยูในสภาพดีใชการได 5 
2.10 มีสบูหรือน้ํายาลางมือไวสําหรับทําความสะอาด 5 
2.11 มีกระดาษชําระเพียงพอตอการใชงาน 5 
2.12 จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม และระบบการควบคุม

ตรวจตราเปนประจํา 
5 

2.13 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบาย
อากาศ 

5 

2.14 มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยของตลาด 

5 

2.15 มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน 5 



 

ภาคผนวก  ค 71 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

หมายเหตุ 

2.16 ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ       
1 ครั้ง 

5 

2.17 มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมให
รบกวนและกอความรําคาญ 

5 

2.18 มีบอกักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย 5 

3.1 
3. ดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค
จัดใหมีตาชั่งกลางที่ไดมาตรฐานเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 5 

3.2 สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารจะตองวาง
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

5 

3.3 ไดมีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนดและมองเห็น
ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

5 

3.4 จัดใหมีสถานที่จัดบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และสุขลักษณะตลาด 

5 

3.5 จัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายและมีปายบอก
ชัดเจน 

5 

4.1 
4. ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ 5 

4.2 ผูประกอบอาหารแตงกายสะอาด สวมหมวกและผากันเปอน 5 
4.3 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 5 
4.4 ไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อมาปรับปรุงตลาด 5 
4.5 ไดมีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความ

ตองการของผูซื้อ 
5 



มาตรฐานตลาด 

72 ภาคผนวก  ค 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

หมายเหตุ 

4.6 จัดใหมีการฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของในตลาดใน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม/สุขภาพอนามัย 

5 

4.7 จัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายสําหรับผูคาและผูซื้อ 5 
4.8 จัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูคาอยางนอยปละครั้ง 5 

รวม 200 

เกณฑการใหคะแนน 5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช , 1 = ควรปรับปรุง , 0 = ไมมี 



 

ภาคผนวก  ค 73 

เกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการประเมินคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 

ชื่อตลาด.................................................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด............. 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

หมายเหตุ 

1.1 
1. ดานสุขลักษณะทั่วไป
โครงสรางและหลังคาตลาดสรางดวยวัสดุทนไฟแข็งแรง
ทนทานและมีความสูงเหมาะสม พ้ืนและฝาผนังตลาดทําดวย
วัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย 

5 

1.2 ภายในตลาดมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ 5 
1.3 มีน้ําประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ สําหรับแผงขาย

อาหารสด ตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ํา ตอ 2 แผง และ
ตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวก
ตอการใชงาน 

5 

1.4 มีน้ําดื่มที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 5 
1.5 มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย

ไมใหเกะกะ รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 
5 

1.6 มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 5 
1.7 วัสดุอุปกรณระบบไฟฟาอยูในสภาพดีใชการไดและเปน

ระเบียบเรียบรอยและตองจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยติดต้ังไวในบริเวณที่
เห็นไดงาย 

5 

2.1 
2. ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และมีฝาปดมิดชิดอยูในสภาพดี
เพียงพอและทําความสะอาดเปนประจํา 

5 

2.2 ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบาย
น้ํา ทางเดิน ถนน ที่ต้ังที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และที่ต้ังที่
พักรวมขยะมูลฝอย 

5  



มาตรฐานตลาด 

74 ภาคผนวก  ค 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

หมายเหตุ 

2.3 ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขังเฉอะแฉะ 5 
2.4 รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด และมีฝาปดหรือตะแกรง

เหล็กปดสําหรับรางระบายน้ํารอบตลาดสามารถเปดทําความ
สะอาดไดงาย 

5  

2.5 รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 5  
2.6 หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 5  
2.7 ภายในหองสวมสะอาด พ้ืนหองแหง ไมมีกลิ่นเหม็น และมี

การระบายอากาศดี 
5  

2.8 อุปกรณภายในหองสวมอยูในสภาพดีใชการได 5  
2.9  จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม และระบบการควบคุม

ตรวจตราเปนประจํา 
5  

2.10 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบาย
อากาศ 

5  

2.11 มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยของตลาด 

5 

2.12 มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 5 
2.13 ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง 
5 

2.14 มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมให 
รบกวนและกอความรําคาญ 

5 

2.15 มีบอกักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย 5 

3.1 
3. ดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค
จัดใหมีตาชั่งกลางที่ไดมาตรฐานเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 5 

3.2 สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารจะตองวาง
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

5 



 

ภาคผนวก  ค 75 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

หมายเหตุ 

3.3 ไดมีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนดและมองเห็น
ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

5 

3.4 จัดใหมีสถานที่จัดบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และสุขลักษณะตลาด 

5 

3.5 จัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายและมีปายบอก
ชัดเจน 

5 

4.1 
4. ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ 5 

4.2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 5 
4.3 ไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อมาปรับปรุงตลาด 5 

รวม 150

เกณฑการใหคะแนน 5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช , 1 = ควรปรับปรุง , 0 = ไมมี 
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