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 คํานํา 

คํานํา 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อํานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ            
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้ง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ โดยจัดให้มีและควบคุมตลาด และกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ในการจัดต้ังและดูแล
ตลาดกลาง รวมท้ังกําหนดให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก     
ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงคุณภาพ ในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ   
โดยให้เป็นไปตามความพร้อม ความจําเป็น และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม 
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ    
ตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เนื่องจากได้มีการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๔    
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และได้ตรากฎกระทรวง
ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดให้เป็นไปตามสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และ       
การรักษาสภาพแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ปรับปรุงเอกสารมาตรฐานตลาด 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารมาตรฐานตลาดที่ปรับปรุง       
ในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะ (การกํากับดูแล
การดําเนินกิจการตลาด) ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถจะประเมินตนเองในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดที่กําหนดในตัวช้ีวัด       
(ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา) ตามเอกสารมาตรฐานตลาดได้ 

 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

     กระทรวงมหาดไทย 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

สารบัญ ก  

 
สารบญั 

   หน้า 
    
บทที่ 1 บทนํา  1 

1.1 ความเป็นมา 1 
1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน 2 
1.3 วัตถุประสงค์ 3 
1.4 คํานิยามศัพท์ ๓ 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4  

 
บทที่ 2 ประเภทและลกัษณะของตลาด ๕ 
 2.1 ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) ๕ 
 2.2 ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ๙ 
 
บทที่ 3 การอนญุาตและการกาํกบัดแูลการดําเนนิกิจการตลาด ๑๑ 
 3.1 การอนุญาตจัดต้ังตลาด ๑๑ 
 3.2 ผู้มีอํานาจอนุญาต ๑๑ 
 3.3 การออกขอ้กําหนดเพื่อการอนุญาตขอจัดต้ังและกํากับการดําเนินการตลาด ๑๒ 
 3.4 การออกใบอนุญาต ๑๓ 
 3.5 การขอต่อใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ๑๔ 
 3.6 การสั่งพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต ๑๖ 
 3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั ๑๖ 
 3.8 การกําหนดโทษ ๑๗ 
 3.9 การเปรียบเทียบคดี ๑๘ 
 3.10 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๑๘ 
 
บทที่ 4  ตัวชี้วัดมาตรฐานตลาด ๒๕ 
 4.1 ตัวช้ีวัดตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) ๒๕ 
 4.2 ตัวช้ีวัดตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไมม่ีโครงสร้างอาคาร) ๒๘ 
 



มาตรฐานตลาด 

ข สารบัญ 

 
สารบญั 

   หน้า 
ภาคผนวก         
 

ภาคผนวก  ก กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ๓3 
ภาคผนวก  ข กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน ๔5 
  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
  พ.ศ. 2545 
ภาคผนวก  ค กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน 51 
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
ภาคผนวก  ง  กระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน ๕9 
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ภาคผนวก  จ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือโรคติดต่ออันตราย ๖5 
ภาคผนวก  ฉ  ตัวอย่างเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด ๖7 
ภาคผนวก  ช  ตัวอย่างข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด 83 
ภาคผนวก  ซ  แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด            ๙9 
  คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
ภาคผนวก  ฌ  เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสด น่าซื้อ ๑๐9 
ภาคผนวก  ญ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 89  113 
  ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง   
  ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
ภาคผนวก  ฎ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว ๖๘๙ 115                 
  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 เรื่อง การพัฒนาตลาดประเภทที่ 2   
  (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร)   
ภาคผนวก  ฏ  การล้างตลาดตามหลักการสขุาภิบาล ๑33 
ภาคผนวก  ฐ วิธีการล้างเขียงและแผงจําหน่ายอาหารในตลาดสด ๑35 
ภาคผนวก  ฑ ภาชนะใส่อาหาร          ๑๓7    
      
 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๑  บทนาํ ๑ 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
ตลาด ถือเป็นแหล่งรวมของสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นศูนย์รวมของประชาชน   

ในการจับจ่ายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ต่างๆ 
รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปปรุงสําเร็จ การจัดให้มีตลาด การควบคุมดูแล และสนับสนุนตลาด      
ของเอกชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริการส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจกรรมใดๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

• พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (8) จัดทํากิจการใดๆ  อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทํา ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



มาตรฐานตลาด 

๒ บทที่ ๑  บทนาํ 

-  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 

 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา 

(8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่   

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่   

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

 รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของตลาดโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2546 มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง พิจารณากําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงตลาดสดต่างๆ ของรัฐ ทั้งตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตลาดขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร ตลอดจนกําหนด          
แนวทางการควบคุมดูแลและสนับสนุนตลาดของเอกชน ให้มีการปรับปรุงเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการตลาด โดยให้อํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในการออกข้อกําหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมกํากับการประกอบกิจการตลาดในเขตรับผิดชอบ 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานตลาดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาปรับปรุงและควบคุมการดําเนินกิจการตลาดทั้งของเอกชนและของตนเอง เพื่อให้ตลาด       
ในท้องถิ่นไทยมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งนําเสนอตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพัฒนาปรับปรุงและกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
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 บทที่ ๑  บทนาํ ๓ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 ๑.3.๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดให้มีและควบคุม
การประกอบกิจการตลาด ตลอดจนการดําเนินงานด้านการปรับปรุงตลาดเพื่อให้มีความสะอาด     
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
 1.3.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากตลาดที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1.3.3 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตัวช้ีวัด (ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา) ในการควบคุม
การประกอบกิจการตลาดและสามารถประเมินตนเองในเบื้องต้นได้ 

1.4 คํานิยามศัพท์ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดคํานิยามไว้ ดังนี้ 
 ตลาด หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือ
ตามวันที่กําหนด 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ข้อกําหนดของท้องถิ่น หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้น    
โดยราชการส่วนท้องถิ่น 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล    
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น สําหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๔ บทที่ ๑  บทนาํ 

1.5 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1.5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
1.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
1.5.3 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
1.5.4 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. 2545 
1.5.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
1.5.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522
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บทที่ 2 
ประเภทและลักษณะของตลาด 

 ตลาดเป็นสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากทั้งผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ ผู้ส่งสินค้า
และผู้ซื้อสินค้า และเป็นแหล่งที่มีการประกอบกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดของเสีย                   
และมลพิษจํานวนมาก เช่น ขยะ น้ําเสีย กลิ่นเหม็น เสียงดัง ควันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ตลาดที่ไม่มี            
ระบบการควบคุมดูแลและกําจัดของเสียเหล่านี้ดีพอจะทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน ประกอบกับตลาดส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในชุมชนจึงทําให้ประชาชน   
ที่ได้รับผลกระทบจากตลาดมีจํานวนมาก กฎหมายจึงได้มีการแบ่งตลาดออกเป็นประเภทต่างๆ     
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมตลาดแต่ละประเภท 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้จําแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 - ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร 
 - ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร 
   ที่ต้ังของตลาด ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย     
โรงฆ่าสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมี
วิธีป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบแล้ว 

2.1 ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) 
 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติ   
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้ 
 2.1.1 พื้นที่ตลาด ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 
 (1) อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  
 (2) ที่ขนถ่ายสินค้า  
 (3) ห้องส้วม  
 (4) ที่ปัสสาวะ  
 (5) อ่างล้างมือ  
 (6) ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  
 (7) ที่จอดยานพาหนะ 
 2.1.2 อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 



มาตรฐานตลาด 

๖ บทที่ ๒  ประเภทและลักษณะของตลาด 

  (1)  มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณ
ตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ                
ในตลาดและผู้ขายของในการขนส่งสินค้า การรักษาความสะอาด และเก็บขนขยะออกจากตลาด 
รวมถึงประโยชน์ที่จะทําให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย 

(2) ตัวอาคารทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยในการใช้สอย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น เพราะจะเป็นการช่วยระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
สําหรับอาคารตลาดที่มีการระบายอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศ หรือกรณีเป็นอาคารปิดอาจติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ  
  (4) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มี       
น้ําขัง และไม่ลื่น เพราะหากพื้นตลาดไม่เรียบหรือชํารุดเป็นหลุมบ่อ จะทําให้มีน้ําขัง เป็นแหล่งสะสม
ความสกปรก และทําความสะอาดได้ยาก 
  (5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อประโยชน์ในการ
สัญจรของประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาด รวมถึงใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออกไปตามแผง
จําหน่ายสินค้าต่างๆ ได้โดยสะดวกและช่วยให้แผงจําหน่ายสินค้าไม่แออัดจนเกินไป 
  (6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ 
เช่น สุนัข  มิให้เข้าไปในตลาด ทั้งนี้ควรนําเครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางปิดทางเข้า-ออกตลาดเป็นประจํา
หลังจากตลาดปิดบริการ 
  (7) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
 ข้อแนะนํา กรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในการก่อสร้างตลาดต้องคํานึงถึง
ทิศทางลม การระบายอากาศภายในตลาดควรมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่
อาคารตลาด แผงจําหน่ายสินค้าที่มีการใช้เตาในการปรุงอาหารควรตั้งอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี     
ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ ให้จัดให้มีการระบายอากาศโดยใช้อุปกรณ์
ช่วยในการระบายอากาศ เช่น พัดลมดูดอากาศ โดยอุปกรณ์ระบายอากาศต้องทํางานตลอดเวลา      
ในระหว่างที่ตลาดเปิดบริการ การนําอากาศภายนอกเข้า และการระบายอากาศทิ้งดังกล่าว          
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
  (8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์  
 ข้อแนะนํา ในการตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดว่าเพียงพอหรือไม่ ทําได้
โดยใช้เครื่องมือวัดความเข้มแสงสว่าง สําหรับตลาดที่เปิดให้บริการเวลากลางคืนควรจัดให้มีระบบ       
จ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถ
ทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน 
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  (9) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร 
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง การที่กําหนดให้แผง
จําหน่ายสินค้าต้องมีความลาดเอียงเพื่อป้องกันน้ําขังอยู่บนแผง แล้วการกําหนดความสูงของแผง  
เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากพื้นกระเด็นขึ้นมาปนเปื้อนกับสินค้าบนแผง 
  (10) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือ   
ล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อ
ระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
   (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ํา     
ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 
1 จุด ต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 
30 แผง 
   (ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ  
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
   (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจํานวน
แผงจําหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 
  (11) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วย       
การควบคุมอาคาร ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย  
 ข้อแนะนํา ในการก่อสร้างทางระบายน้ําควรวางตามแนวตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยต้องมี
ส่วนลาดเอียงไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 200 หรือต้องมีส่วนลาดเอียงเพียงพอให้น้ําไหลเร็วไม่ตํ่ากว่า         
60 เซนติเมตรต่อวินาที ขนาดของทางระบายน้ําต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณนํ้าเสียของตลาด    
แต่ต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
  (12) ติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ได้กําหนดให้อาคารตลาดต้องติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

  - โฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
  - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 

 - ผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
  - เฮลอน (HALON 1211) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
โดยเลือกติดต้ังเครื่องดับเพลิงตามประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นของอาคารตลาด และให้ติดต้ัง
จํานวน 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ต้อง      



มาตรฐานตลาด 

๘ บทที่ ๒  ประเภทและลักษณะของตลาด 

ไม่น้อยกว่าช้ันละ 1 เครื่อง และต้องติดต้ังให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน  
1.50 เมตร มีคําแนะนําการใช้ติดอยู่ในที่สามารถอ่านได้ และสามารถนําไปใช้งานได้โดยสะดวก 
รวมทั้งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา (เอกสารภาคผนวก ค) 
 2.1.3 ที่ขนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ   
มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษา
ความสะอาด 
 ข้อแนะนํา ที่ขนถ่ายสินค้าควรอยู่ใกล้กับตัวอาคารตลาดเพื่อสะดวกในการขนส่งสินค้า      
เข้าตลาด และไม่ควรให้มีการต้ังแผงขายสินค้ากีดขวางการขนถ่ายสินค้า พ้ืนบริเวณที่ขนถ่ายสินค้าควร
ทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด 
 ๒.๑.๔ ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ 
ตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓       
(พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) และตั้งอยู่ในที่เหมาะสม
นอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้น            
โดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง (เอกสารภาคผนวก ง) 

2.1.5 ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนด      
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอย 
เข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น        
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กําหนดให้ตลาดมีที่รองรับมูลฝอย  
โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
  (2) พ้ืนผิวภายในต้องเรียบและกันน้ําซึม 
  (3) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ําฝน 
  (4) ต้องมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (5) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ําเข้า 
  (6) ต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตรต่อพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร 
  (7) ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้โดยสะดวก และต้อง
มีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่รองรับขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว   
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
 2.1.6 ที่จอดยานพาหนะ ต้องจัดให้มีอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด ทั้งนี้ 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการในตลาด และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ   



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๒  ประเภทและลักษณะของตลาด ๙ 

รอบตลาด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ส่วนในการกําหนดลักษณะขนาดของที่จอดรถนั้น
กฎกระทรวงได้ให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกําหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาพพื้นที่ของตลาด จํานวนรถที่เข้ามาใช้บริการในตลาด ซึ่งถ้าตลาดมีพ้ืนที่จํากัดก็อาจกําหนดให้
สร้างเป็นอาคารที่จอดรถ หรือถ้าตลาดมีพ้ืนที่มากก็สามารถสร้างเป็นลานที่จอดรถได้ 

2.2 ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) 
 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 ดังนี้ 
 2.2.1 พื้นที่ตลาด ต้องจัดให้มี 
  (1) สถานที่สําหรับผู้ขายของ  
  (2) ห้องส้วม  
  (3) ที่ปัสสาวะ  
  (4) อ่างล้างมือ  
  (5) ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 
 2.2.2 สถานที่สําหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
  (2) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ   
โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ําขัง เช่น          
พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นที่ลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
  (3) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความ
สะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
  (4) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ    
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
  (5) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ      
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบาย
น้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง         
ในกรณีจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้มีบ่อดัก
ไขมันหรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 
 ข้อแนะนํา ควรจัดให้มีทางระบายน้ํารอบตลาด การก่อสร้างทางระบายน้ําควรวางตามแนวตรงที่สุด
เท่าที่จะทําได้ โดยต้องมีส่วนลาดเอียงไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 200 หรือต้องมีส่วนลาดเอียงเพียงพอให้น้ําไหลเร็ว
ไม่ตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร/วินาที ขนาดของทางระบายน้ําต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําเสียของตลาด 
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  (6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ          
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 2.2.3 ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ  
ตามจํานวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ           
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่             
ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 
 2.2.4 ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด             
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 เนื่องจากตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) การรักษามาตรฐานคุณภาพ
ความสะอาดและสุขลักษณะทําได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
มากกว่าตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพตลาดทุกประเภท เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
โดยได้มีความพยายามดําเนินการทั้งทางกฎหมายและการส่งเสริมการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. มาตรการทางกฎหมาย 
  1.1 บังคับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551    
กับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร  
  สําหรับตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล กฎกระทรวงดังกล่าว กําหนดให้
เป็นไปตามข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจัดทํา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโดยให้คํานึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน          
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนตําบลอาจนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางได้ 
  1.2 กําหนดหลักเกณฑ์ในการยกระดับตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง
อาคาร) โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 ที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ สามารถพิจารณาร่วมกับผู้รับ
ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดดังกล่าว กําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 นั้นให้เป็นตลาด
ประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 
 2. มาตรการการส่งเสริมการปฏิบัติได้ดําเนินโครงการ “ตลาดสด น่าซื้อ” เพื่อพัฒนายกระดับ     
ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีเกณฑ์ช้ีวัดเพื่อการประเมินคุณภาพของตลาด        
ส่วนตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ได้มีการจัดทําโครงการ “ตลาดนัด น่าซื้อ” เพื่อพัฒนา
มาตรฐานและยกระดับไปสู่การประเมินเป็นตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๑๑ 

บทที่ 3 
การอนุญาตและการกํากบัดแูลการดําเนนิกิจการตลาด 

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด                   
พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการอนุญาตจัดต้ังตลาด    
และออกข้อกําหนดท้องถิ่นเพื่อการกํากับดูแลตลาดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1 การอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 3.1.1 ที่ ต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์      
แหล่งโสโครก ที่กําจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 3.1.2 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินกิจการตลาดในที่หรือทาง
สาธารณะเว้นแต่จะเป็นการดําเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเอง ที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 
 3.1.3 การขออนุญาตจัดต้ังตลาด 
  (1) ตลาดประเภทที่ 1 ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแบบแปลนและแผนผังบริเวณที่ต้ังของ
อาคารตลาด และอาคารส่วนประกอบอื่นๆ ของตลาด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาก่อนทําการ
ก่อสร้างอาคารตลาด เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
  (2) ตลาดประเภทที่ 2 เนื่องจากเป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร การขออนุญาต
จัดต้ังให้ผู้ขออนุญาตจัดต้ังตลาดยื่นแผนผังบริเวณที่ต้ังของแผงขายสินค้า ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ  
อ่างล้างมือ และที่รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเพื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะได้แนะนําการกําหนดตําแหน่งที่ต้ังของแผงขายสินค้า ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
และที่รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

3.2 ผู้มีอํานาจอนุญาต 
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 34 ได้กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดต้ัง
และประกอบกิจการตลาดทุกประเภทต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่   
ที่ตลาดต้ังอยู่ ได้แก่ 
  - ในเขตเทศบาลต้องขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรี 



มาตรฐานตลาด 

๑๒ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

- ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลต้องขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นอกจากนี้มาตรา 34 ยังบัญญัติถึงกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือ
บริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดแล้วจะกระทํา
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น 
 สําหรับหน่วยงานราชการอันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจัดต้ังตลาดต่อ        
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
หรือข้อกําหนดของท้องถิ่นเช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด และกฎหมายได้ให้อํานาจแก่   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือเพื่อให้หน่วยราชการที่จัดต้ังตลาดปฏิบัติ     
เป็นการเฉพาะราย      

3.3 การออกข้อกําหนดเพื่อการอนุญาตขอจัดตั้งและกํากับการดําเนินการตลาด  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจกํากับ
ดูแลตลาด และออกข้อกําหนดของท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอใบอนุญาต   
และการออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดในเรื่องต่อไปนี้ 

(1)  การกําหนดที่ต้ัง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
(2) การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่น           

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการตลาด 
(3) การกําหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(4) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย          
การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มี
การป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญ และการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

กรณีตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง   
ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

สําหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้คํานึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนตําบลอาจนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 เป็นแนวทางในการออกข้อกําหนดได้ 

 
 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๑๓ 

3.4 การออกใบอนุญาต  
 การออกใบอนุญาต มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 (1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับแบบคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานจากผู้ย่ืนคําขอ และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ 

 - แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน 
 - ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานที่แสดงว่า

อาคารสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร เป็นต้น 
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีย่ืนขอในนามนิติบุคคล) 
ในการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอ            

ต่อใบอนุญาต หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และกรณีจําเป็นที่ต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ และออก
หนังสือแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบ
กิจการ (ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) ให้ผู้ประกอบการทราบภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับคําขอ      
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องสมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ลงรับเลขเอกสารขออนุญาตเพื่อดําเนินการต่อไป 
 (2) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย      
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด พิจารณาตรวจ
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยดําเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามลักษณะของตลาดแต่ละประเภทตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากการตรวจสอบ
พบข้อบกพร่อง ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข โดยออก
เอกสารคําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการและบันทึกรายงานผลการตรวจ
สภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
  (3) ก่อนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต้องให้ผู้ขออนุญาต
หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการอนุญาตจัดต้ังตลาด มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ 
และมีโอกาสโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตน  

 (4) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต แล้วแจ้งผลการพิจารณา
พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ หากมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคําสั่งอนุญาตภายใน 30 วัน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 



มาตรฐานตลาด 

๑๔ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

ครั้งละไม่เกิน 15 วัน โดยออกหนังสือแจ้งรายการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ (1) – (4) กําหนดดําเนินการให้แล้วเสร็จ (ตามการปรับลดระยะเวลา
การให้บริการประชาชน) ภายใน 21 วัน (หรืออาจเร็วกว่าได้กรณีเอกสารถูกต้อง ดูรายละเอียด
แผนภาพที่ 1) 

(๕) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน (อาจเร็วกว่าก็ได้) 
 - ในกรณีออกใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตด้วย 
 - ในกรณีไม่อนุญาต ให้ส่งหนังสือคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อม

ทั้งแบบแจ้งเหตุผลการไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้แก่ผู้ขอภายใน ๗ วัน 
(๖) เมื่อผู้ขอใบอนุญาตมาติดต่อขอรับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้ 
 - รับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่เกินอัตรา 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน 
กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้เก็บค่าธรรมเนียม
อัตรา ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท ดังปรากฏในภาคผนวก ข) 

 - ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินลงในใบอนุญาต 
 - ให้ผู้รับใบอนุญาตลงชื่อรับใบอนุญาตในทะเบียนใบอนุญาต 
 - แจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบว่า ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด มีอายุ 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ

ให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 

3.5 การขอต่อใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
 ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกใบอนุญาต ซึ่งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อน
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ประกอบกิจการ
ตลาดต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต โดยกฎหมายได้ให้อํานาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขออนุญาตให้ต่อใบอนุญาต 
 ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต         
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
สําหรับการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดท้องถิ่น 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๑๕ 

 
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนญุาต / ต่อใบอนุญาต 

                        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตแล้วเสร็จต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1) – 5)          
(กรณีเอกสารครบถ้วนตามที่กําหนด) ภายใน 30 วัน สําหรับระยะเวลาที่กําหนดภายใน 21 วันนี้ได้ปรับลดเพื่อให้
สอดรับกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ในการปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

1) ผู้ประกอบการยื่นคําขอ       
    พร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 

1 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 
    ครบถ้วนเรียบร้อยของเอกสาร 

3) เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ 
    สุขลักษณะตามเงื่อนไข 
    ที่กําหนด 

4) แจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ขออนุญาต   
    หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีโอกาส   
    โต้แย้งแสดงหลักฐาน 

5) เจ้าพนักงานท้องถิ่น                
    ลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต 

6) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ             
แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ยื่นคําขอ 

    ภายใน 7 วัน 

7) เจ้าหน้าที่รับชําระ   
    ค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 

ถูกต้อง 

3) เจ้าหน้าที่แจ้งหรือส่งคืนให้ 
    ผู้ประกอบการทราบภายใน 10 วัน  
    * พ.ร.บ. การสาธารณสุขกําหนดให้   
   ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่ได้รับคําขอ 

6) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ แจ้งคําส่ัง      
   ไม่อนุญาตและเหตุผลการไม่อนุญาต 

4) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    ให้คําแนะนําในการ 
    ปรับปรุงแก้ไข 

8) เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาตและ 
    ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต 

6 ๕ 

2 

7 

6 

๔ 

3 

  ภายใน 21 วัน * ถูกต้อง 

8 

อนุญาต 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้ยื่นคําขอมาขอรับใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

แบบแจ้งการอนุญาต
ไม่อนญุาต 

ชุดเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา 

รายงานการตรวจสอบ 

หนังสือแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ของคาํขอ (แบบ นส. 3) 

- แบบแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาต 
- คําสั่งไมอ่อกใบอนุญาต  

ใบอนุญาต 

๔ 

3 



มาตรฐานตลาด 

๑๖ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

3.6 การสั่งพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
 ๓.๖.๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
กฎกระทรวง ข้อกําหนดของท้องถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน
๑๕ วัน 
 ๓.๖.๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (๓) ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกําหนด
ของท้องถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ 
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 ๓.๖.๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานัก  
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง               
หรือวันที่ปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ๓.๖.๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก    
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
  

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
3.7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น กําหนดค่าธรรมเนียม

ตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
พ.ศ. 2545 ได้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดไว้ฉบับละ 
2,000 บาท ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรออกข้อกําหนดของท้องถิ่น ที่กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดทุกประเภทได้ไม่เกิน 2,000 บาท         
โดยอาจจะกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับตลาดแต่ละประเภทแตกต่างกันก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 2,000 บาท     
(ภาคผนวก ข) 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๑๗ 

3.7.2 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.7.3 ในกรณีที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่ข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนด 

ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ตามที่กําหนดไว้  
ในข้อกําหนดของท้องถิ่น และในกรณีที่ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้หยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

3.8 การกําหนดโทษ 
ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วย

สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษ ดังนี้ 
(1)  การดําเนินกิจการตลาดโดยไม่มีใบอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. 2535) 
 (2)  การฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องกําหนดที่ต้ัง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะของตลาด ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 73 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 (3)  การฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้อง       
ตามหลักสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง 
การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา   
ทั้งปรับ (มาตรา 73 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 (4)  การฝ่าฝืนกฎกระทรวง ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 68 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 (5)  การฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วย      
ขายของในตลาด ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 78 พระราชบัญญัติ     
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 (๖) การขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการเข้าไปในอาคาร          
การแนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามข้อกําหนดของท้องถิ่น 
การยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และการเก็บหรือนําสินค้า
ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญออกจากอาคาร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุก



มาตรฐานตลาด 

๑๘ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

ไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติ         
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 (๗) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุก      
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา ๘๔ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) 

3.9 การเปรียบเทียบคดี 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 85 (2) ในทุกเขตจังหวัดกําหนดให้

มีคณะกรรมการเปรีบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้กํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถ้าเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบสําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
2,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย         
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ด้วย และเมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบคดีแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถ้าหาก
ผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
ก็ให้ดําเนินคดีต่อไป 

3.10 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดของ

ผู้ประกอบการและการค้าขาย รวมทั้งการดําเนินการของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด       
ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตลาดแล้ว ผู้ประกอบการและผู้ขายของจะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น     
การรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี  
การจําหน่าย การประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาด
ของภาชนะน้ําใช้และของใช้ต่างๆ และเพื่อให้การควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อกําหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อ 17 – 25 ได้กําหนดแนวทางใน        
การดําเนินกิจการตลาด การบํารุงรักษาตลาดผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดไว้ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้ 
 3.10.1 การประชาสัมพันธ์และชี้แจง ควรประชาสัมพันธ์และประชุมช้ีแจงให้ผู้ประกอบ
กิจการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบถึงข้อกําหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ออกตาม



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๑๙ 

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ .ศ .  ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงตลาด        
ให้ถูกต้องตามข้อกําหนด ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงเนื้อหา  
ในข้อกําหนดและขั้นตอนในการขออนุญาตจัดต้ังตลาดด้วย   
 3.10.2 การสํารวจและตรวจสภาพตลาด ควรทําการสํารวจ และตรวจสภาพตลาดในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อกํากับดูแลให้มีการปรับปรุงตลาดแต่ละแห่งให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น
หรือกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 โดยอาจต้องมีการกําหนดระยะเวลา     
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของตลาดแต่ละแห่ง ทั้งนี้ โดยไม่ขัด                    
กับบทเฉพาะกาลในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 

3.10.3 การติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการหรือการปฏิบัติของผู้ประกอบการ 
ติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการของผู้ประกอบการเป็นระยะๆ เพื่อกํากับให้การดําเนินกิจการ
ตลาดให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด (กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการ
ตลาดภายหลังจากที่ได้มีคําสั่งให้ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงตลาด ควรมีการดําเนินการดังนี้ 

 (1) กรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจมีหนังสือชมเชย
ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ และอาจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการตลาดได้ทราบ 

 (2) กรณีที่ผู้ประกอบการมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งโดยมีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจขยายเวลาการดําเนินการปรับปรุงได้ แต่หากไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
อาจจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีแล้วแต่กรณี 

3.10.4 การดําเนินกิจการตลาด ผู้ประกอบการต้องไม่กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้
ผู้ใดกระทําการ ดังนี้ 

(๑)  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
(๒)  การจัดหาสินค้าในตลาดแต่ละประเภท ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน  

เพื่อสะดวกในการทําความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
 3.10.5 การบํารุงรักษาตลาด 
  ก. ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบบํารุงรักษาตลาดและ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) บํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น        
ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา 
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปาและสาธารณูปโภคอ่ืน 
 



มาตรฐานตลาด 

๒๐ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

  (2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสีย มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดใช้ได้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
  (4) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสดและแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือน
ละหนึ่งครั้งก็ได้ 
  (5) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 
  (6) ดูแลแผงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยให้น้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลักของตลาด 
   ข. ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูความสะอาดของตะแกรงดัก  
มูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา    
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้มีสุขลักษณะเสมอ 
  (2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี 
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
  (3) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสดและแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ     
ให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
  (4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด  

ข้อแนะนํา  1) การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามเอกสารเผยแพร่ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการล้างตลาดอย่างถูกหลัก      
การสุขาภิบาลไว้ (ตามภาคผนวก ฏ)  



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๒๑ 

 2) วิธีการล้างเขียงและแผงจําหน่ายอาหารในตลาด ตามเอกสาร
เผยแพร่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดวิธีการล้างเขียงและแผงจําหน่ายอาหาร    
ในตลาดสดไว้ (ตามภาคผนวก ฐ) 
 3.10.6 การป้องกันเหตุรําคาญมลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ 
  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทํา
การและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด           
พ.ศ. 2551 ข้อ 21) 
  (1) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
  (2) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 
  (3) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า
หรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
  (4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง     
เป็นเหตุรําคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
  (5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
  (6) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย   
ต่อสุขภาพ 
  (7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
  (8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
  (9) การกระทําอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือ        
การระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 3.10.7 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
  กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 กําหนดแนวทางปฏิบัติ
สําหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของไว้ 4 มิติ ได้แก่ 

  มิติที่ 1 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 

 ข้อแนะนํา การจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่จะช่วยให้การดูแลความสะอาดของตลาด
ง่ายขึ้นและยังเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากสินค้าประเภทอาหารสดและสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร       
มาปนเปื้อนกับสินค้าประเภทอาหารปรุงสําเร็จ แผงขายอาหารปรุงสําเร็จที่มีการปรุงอาหารที่แผงจะมี



มาตรฐานตลาด 

๒๒ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

ความร้อน ไอน้ํามัน กลิ่น ทําให้เกิดความสกปรกได้ง่าย จึงควรแยกออกจากแผงขายสินค้าประเภทอื่น 
สําหรับแผงขายอาหารสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ควรมีการต่อท่อสําหรับระบายน้ําหรือของเหลว
จากแผงลงสู่ท่อระบายน้ําภายในตลาด 
  (3) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
  (4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
  (5) การล้างตลาด 
  (6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (7) การตรวจสุขภาพตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ          
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  มิติที่ 2 ผู้ขายของและผู้ ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและ       
แผงจําหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ํา
แผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ   
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (2) ห้ามวางสินค้าวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
  (3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด 
โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
  (4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่ภาชนะอาหารที่
บรรจุปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ 
ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
  (5) ห้ามใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพ          
ที่เป็นจริง 
  (6) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  มิติที่ 3 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่
เป็นพาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่    
น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด ๒๓ 

ข้อแนะนํา ในกรณีผู้ขายอาหารและผู้ช่วยขายอาหาร เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ถ้ามี
อาหารและน้ําเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ฯลฯ หรือตรวจพบว่าเป็นพาหะนําโรคดังกล่าว
ต้องหยุดปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารจนกว่าจะรักษาให้หายเป็นปกติ ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องใช้ 
พลาสเตอร์ปิดแผลให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารโดยตรง 

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 
เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาด
ก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  มิติที่ 4 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการ
จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้และ
ของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหาร 

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และ
ต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและ         
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหารซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน 
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง 

ข้อแนะนํา รูปแบบของอุปกรณ์ 
- เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ต้องไม่ทํา หรือประกอบด้วยวัสดุที่เป็นพิษ 

เช่น ไม่ทําจากวัสดุที่ใช้แล้ว ไม่มีการแต่งสีในส่วนที่จะสัมผัสอาหาร เพราะอาจมีสารพิษตกค้าง     
จากสารเคมีต่างๆ และโลหะหนักในสีหลุดออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ 

- ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ชํารุดสึกหรอหรือแตกกะเทาะ เป็นสนิมง่าย ทนต่อ
การกัดกร่อนของอาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือเค็มจัดได้ 



มาตรฐานตลาด 

๒๔ บทที่ ๓  การอนุญาตและการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

  - รูปแบบทําความสะอาดง่าย และปลอดภัยต่อการนําไปใช้ มีผิวเรียบ ไม่มีร่อง ซอก 
หรือมุมปากไม่แคบ ก้นไม่ลึก 

- ป้องกันการปนเปื้อนได้ เช่น ภาชนะเก็บน้ําด่ืมต้องมีฝาปิด มีก๊อกหรือใช้กาน้ํา    
เทน้ําทางพวยกา 
  - หลักในการเลือกภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหาร การล้างภาชนะอุปกรณ์ การทําให้แห้ง 
การเก็บภาชนะที่ล้างทําความสะอาดแล้ว และการใช้ภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหาร ตามเอกสารเผยแพร่
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนวทาง และวิธีดําเนินการไว้ (ตามภาคผนวก ฑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๔  ตัวช้ีวัดมาตรฐานตลาด ๒๕ 

บทที่ 4 
ตัวชี้วัดมาตรฐานตลาด 

ตัวชีว้ัดขั้นพืน้ฐาน คอื ตัวชี้วดัที่มีความสําคัญต่อประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทํา 
ตัวชีว้ัดขั้นพฒันา คอื ตัวชี้วดัที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเลือกทํา 

4.1 ตวัชี้วดัตลาดประเภทที ่1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) 

ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน  

(ข้อ 1-17) 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.   ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว       
      หรืออับทึบ 

   

2.    มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน ท่ีต้ังรองรับ          
       มูลฝอยสาธารณะ และที่ต้ังที่รวบรวมมูลฝอย ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

   

3.   ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ําขังเฉอะแฉะ    
4.   รางระบายน้ําเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด สําหรับรางระบาย   

น้ําเสียรอบตลาดมีฝาปิดท่ีเปิดทําความสะอาดได้และสามารถ  
ระบายน้ําได้ไม่มีน้ําขังไม่อุดตัน 

   

5.   ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น และมีการระบายอากาศดี    
6.   ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ชํารุด    
7.   มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน    
8.   มีน้ําใช้ท่ีสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ    
9.   ห้องส้วมแยกเพศ ชาย–หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน    
10. มีการจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ เรียบร้อย      
      ไม่ให้เกะกะรกรุงรัง และไม่กีดขวางทางเดิน 

   

11. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับอาหารจะต้องวางสูง   
      จากพื้น ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 

   

12. ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง    
13. มีท่ีรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และทําความ 
       สะอาดอยู่เสมอ 

   

 

 

 



มาตรฐานตลาด 

๒๖ บทที่ ๔  ตัวช้ีวัดมาตรฐานตลาด 

 

ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน 

 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑๔. มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
   

1๕. โครงสร้างอาคารมีความม่ันคง แข็งแรง ไม่ชาํรุด พื้นตลาดทําด้วยวัสดุ
ถาวร แข็งแรง ไม่ลื่น ทําความสะอาดง่าย 

   

๑๖. มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคไม่ให้รบกวน       
และก่อความรําคาญ 

   

๑๗. มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยของตลาด 

   

 

ตัวชี้วัดขั้นพฒันา 
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ข้อ ๑-๑๗ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน  
(ข้อ ๑๘-๓๘ เฉพาะตัวชี้วัดขั้นพัฒนา) 

๑๘. แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 
   

๑๙. แผงขายสินค้าทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทําความสะอาดง่าย สูงจากพื้น    
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงพาหะนําโรค 

   

๒๐. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยู่ผู้ขายของ ติดต้ังประจําแผงและ
มองเห็นชัดเจน 

   

๒๑. มีท่ีรองรับมูลฝอยประจําแผง ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและทาํความสะอาดอยู่เสมอ    
๒๒. มีท่ีรวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทําความสะอาด

อยู่เสมอ 
   

๒๓. จัดให้มีท่ีเก็บน้ําสํารองหรือมีบริการน้ําสํารองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้     
ในแต่ละวัน 

   

๒๔. ห้องส้วม ชาย-หญิง ท่ีปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด     
ใช้การได้ มีจํานวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่เหมาะสม 

   

๒๕. มีผู้ทําความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง    
๒๖. บริเวณห้องส้วม มีท่ีรองรับมูลฝอยทําด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด    

 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๔  ตัวช้ีวัดมาตรฐานตลาด ๒๗ 

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน  
๒๗. มีการจัดการจําหน่ายสินค้า แต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน    
๒๘. มีชนิดและจํานวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้การได้ ติดต้ังในบริเวณ       

ท่ีเห็นง่ายและสะดวกต่อการนํามาใช้งาน 
   

๒๙. จัดให้มีการบํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดให้อยู่ในสภาพที่          
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

   

๓๐. มีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร    
๓๑. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องแต่งกายเรียบร้อยมีสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดี    
๓๒. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี

การปรุงประกอบ และจําหน่ายอาหาร 
   

๓๓. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน    
๓๔. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร    
๓๕. มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยท่ัวไป    
๓๖. มีกลุ่ม/ชมรมหรือกิจกรรมของผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของและ         

ผู้ช่วยขายของ ผู้บริโภค หรืออื่นๆ เช่น กิจกรรมการออกกําลังกาย ฯลฯ 
   

๓๗. จัดให้มีการอบรมผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดในด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพอนามัย 

   

๓๘. น้ําเสียท่ีผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน (สําหรับตลาดที่มีขนาด
พื้นที่ ต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) 

   

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ดูเอกสารประกอบตามภาคผนวก ฌ 



มาตรฐานตลาด 

๒๘ บทที่ ๔  ตัวช้ีวัดมาตรฐานตลาด 

4.2 ตัวชี้วัดตลาดประเภทที ่2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) 

ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน 

(ข้อ 1-18) 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ท่ีต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิด

มลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครกที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกัน       
ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ 

   

2. บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่มีน้ําขัง 

   

3. แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรง มีผิวเรียบ           
ทําความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบ
พับเก็บได้ 

   

4. กรณีท่ีมีโครงสรา้งเฉพาะเสาและหลังคาโครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ 
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง 

   

5. จัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ    
6. จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและมีท่ีเก็บรวบรวม หรือ        

ท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
   

7. แยกการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารออกจากสินค้าประเภทอื่น    
8. มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวันที่เปิดบริการ    
9. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พื้นตลาด 
   

10. ไม่จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไมป่ลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร    
11. มิให้ผู้ใดนําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ท่ีนําไปขังไว้              

เพื่อจําหน่าย 
   

12. มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือ          
การระบาดของโรคติดต่อ 

   

13. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อ โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ 

   

14. ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ          
ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 

   

 

 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ ๔  ตัวช้ีวัดมาตรฐานตลาด ๒๙ 

ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน 

 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑๕. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้

ด้านสุขาภิบาล 
   

๑๖. อาหารปรุงสําเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร    
๑๗. ในกรณีท่ีมีการปรุงประกอบอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร 
   

๑๘. เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ ต้องสะอาดและปลอดภัย 
มีการล้างทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต้อง 

   

 
 

ตัวชี้วัดขั้นพฒันา 

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ข้อ ๑-๑๘ 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
(ข้อ ๑๙-๒4 เฉพาะตัวชี้วัดขั้นพัฒนา) 

๑๙. จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
   

๒๐. จัดให้มีท่ีล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณแผงจําหน่าย
อาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละและแผง
จําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

   

๒๑. มีการกําจัดน้ําท้ิงจากจุดท่ีมีท่ีล้างอย่างถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อน รําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง 

   

๒๒. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างจากสภาพ  
ท่ีแท้จริง 

   

๒๓. ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร    
24. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล   

เก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
   

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ดูเอกสารประกอบตามภาคผนวก ฎ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก ๓๓ 

ภาคผนวก ก 

 

กฎกระทรวง 

ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                        
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        

พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวง  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
สําหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการออก
ข้อกําหนดก็ได้ 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ  

ที่มีสภาพเป็นของสด 
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ

เนื้อสัตว์ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสินค้า 



มาตรฐานตลาด 

๓๔ ภาคผนวก  ก 

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือ
ปรุงสําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น 
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลง
ที่เป็นพาหะนําโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาดตัวอาคาร 
แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก
น้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาด        
ให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ 
สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

หมวด ๑ 
ลักษณะของตลาด 
                    

ข้อ 4 ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนด
ไว้ในส่วนที่ ๑ 

(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
กําหนดไว้ในส่วนที่ ๒ 

ข้อ 5 ที่ต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ     
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยเว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ส่วนที่ ๑ 
ตลาดประเภทที่ ๑ 
                        

ข้อ 6 ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร        
สิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ         
ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้    



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก ๓๕ 

 ข้อ 7 อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง     

(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง   
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น      
(๔) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ํา

ขังและไม่ลื่น          
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร   
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น

สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด         
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์  
(๙) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ

ทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร 
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง   

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือ  
ล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อ
ระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ํา ไม่น้อยกว่า     
๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุด ต่อจํานวน
แผงจําหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

(ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ       
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ       
 (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจําหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อจํานวนแผงจําหน่าย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วย         
การควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(๑๒) การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



มาตรฐานตลาด 

๓๖ ภาคผนวก  ก 

ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๔      
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร
ตามท่ีกําหนดได้ 

ข้อ 8 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔       
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้  

ข้อ 9 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่ กําหนด          
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่
ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหาร
โดยตรง  

ข้อ 10 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ข้อ 11 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทที่ ๒ 

                         

ข้อ 12 ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ     
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 13 สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร   

 (๒) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  
โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ําขัง เช่น         
พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์    
  (๓) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความ
สะอาดง่ายมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก ๓๗ 

 (๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ     
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ       
  (๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ    
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ํา           
สาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง         
ในกรณีจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มี 
บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้
  (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ    
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
 ข้อ 14 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู่ในที่    
ที่เหมาะสม นอกจากสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือ
ส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาด 
ไม่เกิน 50 เมตร  

ข้อ 15 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย            
ในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณะสุข 

ข้อ 16 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 2 ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ 1 ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

หมวด ๒ 
การดาํเนินกิจการตลาด 
                         

ข้อ ๑๗  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ และไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ข้อ ๑๘  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 



มาตรฐานตลาด 

๓๘ ภาคผนวก  ก 

ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
เช่น ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา 
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 
  (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง 
ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ   
  (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด        
  (๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสดและแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่า
เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้         
  (๕) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง         

  (๖) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือของ
เหลวไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลัก     
ของตลาด 

ข้อ 20 ผู้ รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่  2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ ยวกับการบํารุ ง                    
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูก     
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง
ดักมูลฝอยรวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ   
  (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี 
และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด       
  (๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสดและแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ        
ให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ              
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ       



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก ๓๙ 

  (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด  

ข้อ 21 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทําการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
  (๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 

(๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกรในตลาด รวมท้ังฆ่า
หรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 

(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง          
เป็นเหตุรําคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 

 (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล         
  (๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย   
ต่อสุขภาพ           
  (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
  (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน    
  (๙) กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือ      
การระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวด ๓ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

                        

ข้อ 22 ผู้ขายของและผู้ ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

  (๕) การล้างตลาด 



มาตรฐานตลาด 

๔๐ ภาคผนวก  ก 

  (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์            
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (๗ )  การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ            
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 23 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจําหน่าย
สินค้า ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด โดยห้ามวางสินค้า         
ล้ําแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผล
กระทบต่อระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด               
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขต           

ที่กําหนด โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร     
 (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด 
ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค   
 (๕)  ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ         

ไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนัง           
ที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข     
  (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข     

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล 
เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาด
ก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
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ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย  
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้และของใช้
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร          
  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ    
ไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ   
  (๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และ
ต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๔) ในกรณีที่ เป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงต้องจัดสถานที่                 
ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน
ชามช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมกจิการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองคก์ารของรัฐ 
                        

ข้อ 26 เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน ซึ่งจําเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง 

 (๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิว
ภาชนะอุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาด พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้หรือ               
มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนด
 (๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ
เกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา          
 (๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย 
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บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่           
ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ        
ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยพบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือ    
พบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบ  
เชื้อโรคซึ่งทําให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่จําหน่ายในตลาดนั้น    
 (๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็น
แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 

ข้อ 27 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินกิจการตลาดในที่หรือทาง
สาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเอง ที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 

ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผู้ขออนุญาตได้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่นถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ          
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ก่อนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือ         
ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่งดังกล่าวต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
                        

ข้อ 28 ภายใต้บังคับข้อ ๒ ข้อ ๗ วรรคสอง และข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ัง
ตลาดอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดประชุมช้ีแจงผู้ประกอบกิจการตลาดในเขตท้องถิ่นนั้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้
กฎหมายของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

เมื่อได้ประชุมช้ีแจงแล้ว ภายในหกสิบวันให้ราชการส่วนท้องถิ่นดําเนินการสํารวจสภาพ
สุขลักษณะของตลาดของเอกชนในเขตรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ หากพบว่าตลาดใดมีสภาพไม่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือข้อกําหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือ
ข้อกําหนดของท้องถิ่นเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
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แจ้งให้จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด หากผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดไม่ให้ความร่วมมือและ
ไม่มีการจัดทําแผนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งตาม
มาตรา 45 หรือมาตรา 59 แล้วแต่กรณี 

ข้อ 29 ภายใต้บังคับข้อ ๒ ข้อ ๗ วรรคสอง และข้อ ๘ วรรคสอง ให้กระทรวง ทบวง กรม 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ ที่ได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่อยู่ในวันที่กฎกระทรวง
นี้ใช้บังคับ ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และต้องเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดภายในหนึ่งร้อย
ย่ีสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐเสนอ
แผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น สําหรับราชการส่วนท้องถิ่นให้เสนอแผน
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เว้นแต่กรุงเทพมหานครให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ให้ไว้ ณ วันที ่๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                               มงคล ณ สงขลา    

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติ  
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเนื่องจากยังมีปัญหาการระบาดของโรคติดต่อบางชนิด เช่น 
โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) และโรคไข้หวัดนก ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลเรื่อง “อาหารปลอดภัย” สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให้ถูกสุขลักษณะตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและวิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม 
หรือกํากับดูแล และแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ     
ของประชาชน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 



มาตรฐานตลาด 

๔๔ ภาคผนวก  ก 

 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ข ๔๕ 

ภาคผนวก ข 

 

กฎกระทรวง 
ว่าด้วยอตัราคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิาร 

เกบ็ ขน และกําจดัสิ่งปฏกิลูหรือมูลฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมอืน่ๆ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

---------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตามมาตรา ๒๐ (๔) และมาตรา 
๖๓ ออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนด ให้กําหนดได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้ในบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนด
ได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและ      
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 

(๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔            
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๔๖ ภาคผนวก ข 

(๓) อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ 
 

 
      ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
                                                               สุดารัตน์  เกยุราพันธ์ุ 
                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ข ๔๗ 

บญัชีอตัราคา่ธรรมเนียม 
 

๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 
(๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตรแรก 
และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ  ๒๕๐  บาท 
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ๑๕๐  บาท 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเท่ากับ ๑ ลกูบาศก์เมตร 

(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 

- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ   ๔๐  บาท 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร   
  ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร 
  หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร  เดือนละ   ๔๐  บาท 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
  แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                        เดือนละ   ๒,๐๐๐  บาท 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   
  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ 
  ลูกบาศก์เมตร        เดือนละ   ๒,๐๐๐  บาท 

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ ๑๕๐  บาท 
- ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 
  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร 
  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐  บาท 

(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

- กรณีที่มีน้ําหนกัวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม 
  หรือมีปรมิาณไม่เกนิ ๑๓ ลิตร  เดือนละ ๓๐๐  บาท 



มาตรฐานตลาด 

๔๘ ภาคผนวก ข 

- กรณีที่มีน้ําหนกัวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรมั หรอืมีปริมาณ 
  เกิน ๑๓ ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือ 
  ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
  แต่ละ ๑๓ ลติร  เดือนละ ๓๐๐  บาท 

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ           ๓,๐๐๐  บาท 
  (ทั้งนี ้ให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
- กรณีที่มลูฝอยมีน้ําหนักไม่เกนิ ๗๕ กิโลกรมั หรือมีปรมิาณไม่เกิน 
  ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ   ๔๐๐  บาท 
- กรณีที่มลูฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรมั หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 
  ใหค้ิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้นในอตัราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ 
  ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรมั หรอื ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ  ๔๐๐  บาท 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดค่าบริการ 
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป       ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป       ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ       ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ       ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ตามประเภทที่มีข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการ 
 ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) 
 ในลักษณะที่เป็นการค้าตามมาตรา ๓๓       ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตามมาตรา ๓๔       ฉบับละ   ๒,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร 
 และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘        ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๕) ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ข ๔๙ 

(ก) จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า 
ในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ  ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย  ฉบับละ   ๕๐  บาท 
๓. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 การจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร 
 และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา ๔๘         ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บังคับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการ ในการควบคุมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะแยกห่างจากกรณีมูลฝอยทั่วไป  
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการด้าน
สุขภาพอนามัย รวมทั้ง เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ แต่การ
ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และสภาพการที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่าวต้องใช้ต้นทุนในการดําเนินการสูงกว่าการดําเนินการในกรณีของมูลฝอยทั่วไป  
จึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและ         
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแยก
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปและ
มูลฝอยติดเชื้อออกจากกัน รวมทั้งแยกกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ดําเนินการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อออกจากกันด้วย โดยกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมสําหรับกรณีของมูลฝอยติดเชื้อให้สูงกว่ากรณีของมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมที่จะทําให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถ
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยู่ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้
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 ภาคผนวก  ค ๕๑ 

ภาคผนวก ค 
 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป 
มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป 
มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้า
และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา 
 “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้านมีผนัง
ร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และ
ด้านข้างของแต่ละบ้านและมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 
 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัวมีห้องนํ้า
ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๕๒ ภาคผนวก  ค 

หมวด ๑ 
แบบและวิธกีารเกี่ยวกบัการตดิตั้งระบบการป้องกันอคัคีภัย 

ข้อ 2 อาคารดังต่อไปนี้ต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
(๑) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด 
(๒) อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 

สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน
บริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน 
สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

(๓) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีต้ังแต่ ๔ หน่วยขึ้นไป และหอพัก 
(๔) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสูงต้ังแต่ ๓ ช้ันขึ้นไป 

ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน ๒ ช้ัน ต้องติดต้ังเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
จํานวนคูหาละ ๑ เครื่อง 
 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่าง
หนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของ
วัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร 
แต่ไม่น้อยกว่าช้ันละ ๑ เครื่อง  
 การติดต้ังเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องติดต้ังให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูง
จากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้ และสามารถ
นําไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 ข้อ 4 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ช้ัน ต้องมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดต้ังอยู่ในอาคารอย่างน้อย 1 เครื่องทุกคูหา  
 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงเกิน ๒ ช้ัน ต้องมีระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ติดต้ังอยู่ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกช้ันและทุกคูหา 
 ข้อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกัน
เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ันด้วย 
 ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทํางาน 
 (๒) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่          
ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ 
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 ข้อ 7 อาคารตามข้อ 2 (2) และ (3) ที่มีความสูงต้ังแต่ 2 ช้ัน ขึ้นไป และอาคารตามข้อ 2 (4) 
ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกช้ันและป้าย
บอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ใน
ตําแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดตลอดเวลาและต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็น
ช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ 

หมวด ๒ 
แบบและจํานวนของห้องน้าํและห้องส้วม 

 ข้อ 8 อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมไม่น้อยกว่า
จํานวนที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 จํานวนห้องน้ําและห้องส้วมที่กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง เป็นจํานวนขั้นตํ่าที่ต้องจัดให้มี
แม้ว่าอาคารนั้นจะมีพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม 
 ถ้าอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกว่าที่กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง
จะต้องจัดให้มีห้องน้ําและห้องส้วมเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนพื้นที่อาคารหรือจํานวนคนที่มากเกินนั้น ถ้ามี
เศษให้คิดเต็มอัตรา 
 ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิได้กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาเทียบเคียง
ลักษณะการใช้สอยของอาคารนั้นโดยถือจํานวนห้องน้ําและห้องส้วมที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว       
เป็นหลัก 
 ข้อ 9 ห้องนํ้าและห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ แต่ต้องมีลักษณะ       
ที่จะรักษาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง หรือ   
มีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุด       
ต้องไม่ตํ่ากว่า ๑.๘๐ เมตร  
 ในกรณีที่ห้องน้ําและห้องส้วมแยกกันต้องมีขนาดพื้นที่ของห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า     
0.90 ตารางเมตร และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร แต่ถ้าห้องน้ําและห้องส้วม
รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพ้ืนที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร 
 ข้อ 10 บ่อเกรอะ บ่อซึม ของส้วมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ํา คู คลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร เว้นแต่ส้วมที่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักการสาธารณะสุขและ     
มีขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเษกษา 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๕๔ ภาคผนวก  ค 

หมวด ๓ 
แบบการจดัแสงสวา่งและการระบายอากาศ 

 ข้อ 11 ส่วนต่างๆ ของอาคารต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้ม ที่กําหนดไว้
ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 สถานที่อ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ความเข้มของแสงสว่างของสถานที่ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับความเข้มที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือ
โดยวิธีกลก็ได้ 
 ข้อ 13 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภท
ต้องมีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของประตูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศ       
ที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่อาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บของหรือสินค้า 
 ข้อ 14 ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ ๑๓ ได้ ให้จัดให้มี
การระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้องทํางานตลอดเวลา
ระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้นและการระบายอากาศต้องมีการนําอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อัตราที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 สําหรับห้องครัวของสถานที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าได้จัดให้มีการระบายอากาศ
ครอบคลุมแห่งที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือก๊าซ ที่ต้องการระบายในขนาดที่เหมาะสมแล้ว จะมีอัตราการ
ระบายอากาศในส่วนอื่นของห้องครัวนั้นน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้อง        
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เท่าของปริมาตรของห้องใน ๑ ช่ัวโมง 
 สถานที่อ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 ข้อ 15 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรับภาวะอากาศต้องมีการนํา
อากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ
ออกไปไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 สถานที่อ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 ข้อ 16 ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียและ
ช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ค ๕๕ 

 การนําอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศโดยวิธีกลต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 ข้อ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม สถานกีฬาในร่ม สถานพยาบาล สถานี
ขนส่งมวลชน สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่
ตามปกติ และสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน 
 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง สําหรับเครื่องหมายแสดง
ทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
  (๒) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานสําหรับห้องไอ.ซี.ยู ห้องซี.ซี.ยู. ห้องช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

หมวด ๔ 
เบด็เตลด็ 

 ข้อ 18 ในการยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ 2 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องแสดงแบบและ
วิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจํานวนห้องน้ําและห้องส้วม และระบบ
การจัดแสงสว่างและการระบายอากาศสําหรับอาคารดังกล่าวไปพร้อมกับคําขอด้วย 
 ข้อ 19 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ัง
ระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของห้องนํ้าและห้องส้วม และระบบการจัดแสงสว่างและ
การระบายอากาศสําหรับอาคารใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น 
 ข้อ 20 อาคารตามข้อ ๒ ที่ได้ก่อสร้างไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากต่อมาจะมี 
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ให้แตกต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตไว้ให้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้  
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



มาตรฐานตลาด 

๕๖ ภาคผนวก  ค 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 (4) (5) และ (6) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ
และวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของห้องนํ้าและห้องส้วม 
ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ และระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการผังเมือง ดังนั้น สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ จํานวนและระบบดังกล่าว       
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๓๗) 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ค ๕๗ 

ตารางที ่๑ ชนดิและขนาดของเครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ 
 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
(๑) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และ
บ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น 
 
 
 
 
 
(๒) อาคารอื่นนอกจาก 
อาคารตาม (๑) 

(๑) นํ้าอัดความดัน 
(๒) กรด-โซดา 
(๓) โฟมเคมี 
(๔) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(๕) ผงเคมีแห้ง 
(๖) เฮลอน (HALON ๑๒๑๑) 
 
(๑) โฟมเคมี 
(๒) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(๓) ผงเคมีแห้ง 
(๔) เฮลอน (HALON ๑๒๑๑) 

๑๐ ลิตร 
๑๐ ลิตร 
๑๐ ลิตร 

๓ กิโลกรัม 
๓ กิโลกรัม 
๓ กิโลกรัม 

 
๑๐ ลิตร 

๔ กิโลกรัม 
๔ กิโลกรัม 
๔ กิโลกรัม 

 

ตารางที ่3 ความเข้มของแสงสวา่ง 
 

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช้) 
หน่วยความเข้มของ 
แสงสว่างลักษ์ (LUX) 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 

 
12 
13 
14 

ท่ีจอดรถ 
ช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวม 
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ห้องนํ้า ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรืออาคาร 
อยู่อาศัยรวม 
โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนั่งสําหรับคนดูขณะที่ไม่มีการแสดง) 
ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานกังานหรือ
สถานพยาบาล 
สถานีขนส่งมวลชน (บริเวณท่ีพักผู้โดยสาร) 
โรงงาน 
ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด 
ห้องนํ้า ห้องส้วมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนส่งมวลชน 
ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด 
ห้องสมุด ห้องเรียน 
ห้องประชุม 
บริเวณท่ีทํางานในสํานักงาน 

50 
- 

100 
100 

 
100 
200 

 
200 
200 
200 
200 
200 

 
300 
300 
300 

หมายเหตุ: - ตารางที่ ๒ จาํนวนห้องน้ําและห้องส้วมของอาคารแก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๓ (๒๕๕๑) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



มาตรฐานตลาด 

๕๘ ภาคผนวก  ค 

 
 
 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ง ๕๙ 

ภาคผนวก ง 

 
กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๘ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๙ ห้องน้ําและห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สร้างด้วยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดง่าย 
(๒) ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดต้องไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ เมตร 
(๓) มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบาย

อากาศได้เพียงพอ 



มาตรฐานตลาด 

๖๐ ภาคผนวก ง 

(๔) พ้ืนห้องน้ําและห้องส้วมมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ส่วน และ     
มีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งตํ่าสุดบนพื้นห้อง 

(๕) ในกรณีที่มีท่อระบายอุจจาระให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า           
๑๐ เซนติเมตร และมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ส่วน 

(๖) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร และ      
มีความสูงอยู่ในระดับที่กลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน 

(๗) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการดักกลิ่นและเป็นแบบใช้น้ําชําระลงสู่ระบบกําจัด         
สิ่งปฏิกูล 

(๘) ในกรณีเป็นอาคารที่มีบุคคลเข้าใช้สอยประจําอยู่หลายชั้น การจะจัดให้มีห้อง
ส้วมและที่ปัสสาวะในชั้นใดให้เป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสม 

(๙) ในกรณีที่ห้องน้ําและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายใน     
ของห้องไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร แต่ถ้าห้องน้ําและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายใน
ของแต่ละห้องไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ตารางเมตร และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการ
ติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัย และระบบการจัดแสงสว่างและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคาร
ใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น 

แบบและจํานวนห้องน้ําและห้องส้วมให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่         
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดแบบและจํานวนห้องน้ําและห้องส้วมไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ตารางท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ง ๖๑ 

ข้อ ๕ อาคารที่ ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างไว้ก่อนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่หากจะมีการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่9 เมษายน พ.ศ. 2551 
สุพล  ฟองงาม 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๖๒ ภาคผนวก ง 

ตารางที่ ๒ จํานวนห้องน้ําและห้องส้วมของอาคาร 

ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร 

เกณฑ์การกําหนด 
ห้องส้วม 

ห้องน้ํา 
อ่าง 

ล้างมือ ห้องถ่าย
อุจจาระ 

ท่ีถ่าย
ปัสสาวะ 

(๑) ตลาดตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข 

(๑) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ังแผงไม่เกิน  
๑๐๐ ตารางเมตร หรือจํานวนแผงไม่เกิน 
๕๐ แผง ท้ังนี้ ให้ถือจํานวนที่มากกว่าเป็น
เกณฑ์ 

(ก) สําหรับผู้ชาย 
(ข) สําหรับผู้หญิง 

(๒) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ังแผงเกิน ๑๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
หรือจํานวนแผงเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แผง ท้ังนี้ ให้ถือจํานวนที่มากกว่า
เป็นเกณฑ์ 

(ก) สําหรับผู้ชาย 
(ข) สําหรับผู้หญิง 

(๓) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ังแผงเกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
หรือจํานวนแผงเกิน ๑๐๐ แผง แต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แผง ท้ังนี้ ให้ถือจํานวนที่มากกว่า
เป็นเกณฑ์ 

(ก) สําหรับผู้ชาย 
(ข) สําหรับผู้หญิง 

(๔) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ังแผงเกิน ๔๐๐  
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตร 
หรือจํานวนแผงเกิน ๒๐๐ แผง แต่ไม่เกิน 
๓๐๐ แผง ท้ังนี้ ให้ถือจํานวนที่มากกว่า
เป็นเกณฑ์ 

 
 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
 
 
๒ 
๔ 
 
 
 
 
 
๓ 
๖ 

 
 

 

๑ 
- 
 
 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
 
 
๓ 
- 

 
 

 

- 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
๑ 
(ใช้

ร่วมกัน) 
 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
๑ 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ง ๖๓ 

 

ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร 

เกณฑ์การกําหนด 
ห้องส้วม 

ห้องน้ํา 
อ่าง 

ล้างมือ ห้องถ่าย
อุจจาะ 

ท่ีถ่าย
ปัสสาวะ 

 (ก) สําหรับผู้ชาย 
(ข) สําหรับผู้หญิง 

(๕) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ังแผงเกิน ๖๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร หรือจํานวนแผงเกิน ๓๐๐ แผง    
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แผง ท้ังนี้ ให้ถือจํานวน  
ท่ีมากกว่าเป็นเกณฑ์ 

(ก) สําหรับผู้ชาย 
(ข) สําหรับผู้หญิง 

(๖) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ังแผงเกิน ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตร หรือจํานวนแผงเกิน ๕๐๐ แผง    
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ แผง ท้ังนี้ ให้ถือจํานวน
ท่ีมากกว่าเป็นเกณฑ์ 

(ก) สําหรับผู้ชาย 
(ข) สําหรับผู้หญิง 

ส่วนที่เกินตาม (๖) ให้เพิ่มห้องถ่าย
อุจจาระและที่ถ่ายปัสสาวะอย่างละ ๑ ท่ี 
สําหรับผู้ชาย และห้องถ่ายอจุจาระอย่าง
ละ ๒ ท่ี สําหรับผู้หญิง ต่อจํานวนพื้นที่
อาคารที่ใช้ต้ังแผงทุก ๔๐๐ ตารางเมตร
หรือทุก ๒๐๐ แผง และให้เพิ่มอ่างล้างมือ
อย่างละ ๑ ท่ี ต่อจํานวนพื้นที่อาคารที่ใช้
ต้ังแผงทุก ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทุก  
๕๐๐ แผง 

๔ 
๘ 
 
 
 
 
 
๕ 
๑๐ 

 
 
 
 
 
๗ 
๑๔ 

 
 
 

 

๔ 
- 
 
 
 
 
 
๕ 
- 
 
 
 
 
 
๗ 
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- 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 

 
 

๒ 
๒ 
 
 
 
 
 
๒ 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 
๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๖๔ ภาคผนวก ง 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกําหนด
รายละเอียดในเรื่องการจัดให้มีห้องน้ําและห้องส้วมไว้ในกฎหมายหลายฉบับและมีรายละเอียด             
ที่แตกต่างกันออกไปทําให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหลายฉบับ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ให้กําหนดรายละเอียด
ในเรื่องการจัดให้มีห้องน้ําและห้องส้วมในอาคารประเภทต่างๆ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร เพื่อกําหนดให้เป็นกฎหมายกลาง และให้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมายสมควรกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดให้มีห้องน้ํา
และห้องส้วมในอาคารประเภทต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗)    
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  จ ๖๕ 

ภาคผนวก จ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง ชื่อโรคตดิต่ออันตราย1 

-------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ           
พ.ศ. ๒๕๒๓ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรประกาศชื่อโรคติดต่ออันตรายไว้รวม ๔ โรค 
ดังต่อไปนี้ 

๑. อหิวาตกโรค 
๒. กาฬโรค 
๓. ไข้ทรพิษ 
๔. ไข้เหลือง 
๕. 2 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ 

ส. พริ้งพวงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
จารุวรรณ/แก้ไข 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖3
 

 
 

                                                            

๑ รก.๒๕๒๕/๓๒/๑๕พ/๔ มีนาคม ๒๕๒๕ 
๒ ข้อ ๕ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖  
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หน้า ๓๒/๘ เมษายน ๒๕๔๖  



มาตรฐานตลาด 

๖๖ ภาคผนวก จ 

 

 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฉ ๖๗ 

ภาคผนวก ฉ 
 
 

(ตัวอย่างเทศบญัญตัว่ิาด้วยตลาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการ 
ให้มีข้อเทศบญัญัติว่าด้วยตลาด 

 
 

เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขต

เทศบาล…………............. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทําได้โดยการตราเป็น
เทศบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๖๘ ภาคผนวก  ฉ    

 
 
 

(ร่าง) 
 

เทศบญัญตั…ิ………………… 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. …. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ ว่าด้วยตลาด 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล………โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล…………………และผู้ ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ…………….เรื่อง ตลาด พ.ศ. ….”  
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………………. ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย

ที่สํานักงานเทศบาล..........แล้วเจ็ดวัน (ออกตามความใน ม.63 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496) 
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว

ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใชเ้ทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของ 

แนวทาง 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฉ ๖๙ 

เสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่กําหนด (บัญญัติตาม ม.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ          

ที่มีสภาพเป็นของสด (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสินค้า (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือปรุง
สําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535) 
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้
อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ 
สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาด           
ตัวอาคาร แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน บ่อพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
บริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มี
การฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด  พ .ศ .  2551 ออกตามความใน พระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………..(บัญญัติตาม ม.4 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
          “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(บัญญัติตาม ม.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 



มาตรฐานตลาด 

๗๐ ภาคผนวก  ฉ    

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต         
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐ  
ที่ได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย 
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็น
การเฉพาะรายก็ได้ (บัญญัติตาม ม.34 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
(ต้ังแต่ข้อ 6 ถึงข้อ 27 บัญญัติตามแนวทางของกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551               
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 
หมวด 2 

ลักษณะของตลาด 
 

ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนด

ไว้ในส่วนที่ 1 
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่

กําหนดไว้ในส่วนที่ 2 
ข้อ 7 ที่ ต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ     

ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ 1 

ตลาดประเภทที่ 1 
 

 ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร     
สิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ           
ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 
 ข้อ 9 อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฉ ๗๑ 

 (1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง  

(2) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
 (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
 (4) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มี   
น้ําขังและไม่ลื่น 
 (5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
 (6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์      
เช่น สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด  
 (7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
 (8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์   
 (9) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร 
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  
 (10) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือ    
ล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับ 
กับท่อระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีที่ ล้ างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมี ก๊อกน้ํ า 
ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุด
ต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 

(ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผง
จําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจํานวน
แผงจําหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 

 (11) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
 (12) การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด



มาตรฐานตลาด 

๗๒ ภาคผนวก  ฉ    

เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร
ตามท่ีกําหนดได้ 

ข้อ 10 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ ใช้ บังคับกับตลาดที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4               
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้ 

ข้อ 11 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่กําหนด      
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่
ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหาร
โดยตรง  

ข้อ 12 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทที่ 2 

 

ข้อ 14 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ     
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 15 สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
  (2) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ        
โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ําขัง เช่น            
พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(4) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ      
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฉ ๗๓ 

(5) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ       
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณี
จําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน 
หรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ   
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  

ข้อ 16 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู่ในที่ที่
เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน    
50 เมตร 

ข้อ 17 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ   
มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ    
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 18 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551 ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 

หมวด 3 
การดาํเนินกิจการตลาด 

 

ข้อ 19 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน  
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ข้อ 20 กําหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดต้ังแต่เวลา.................น. ถึงเวลา...............น.      
(ถ้าไม่ประสงค์จะบังคับให้มีเวลาเปิดและปิดตลาดพร้อมกันทุกๆ แห่งก็ไม่ต้องกําหนดบทบัญญัติข้อนี้) 

ข้อ 21 ผู้ รับใบอนุญาตให้จัด ต้ังตลาดประเภทที่  1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ ยว กับ             
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 



มาตรฐานตลาด 

๗๔ ภาคผนวก  ฉ    

  (1) บํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น     
ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

  (2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง 
ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(4) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 

(6) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือของเหลว    
ไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลักของตลาด  

ข้อ 22 ผู้ รับใบอนุญาตให้จัด ต้ังตลาดประเภทที่  2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ ยว กับ             
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

  (1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง       
ดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็น เป็นประจํา
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(3) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ    
ให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ      
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฉ ๗๕ 

ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทําการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 
(3) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้ง     

ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง       

เป็นเหตุรําคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับ    

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(6) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย       

ต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือ         

การระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 

ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(5) การล้างตลาด 
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์          

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ         

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 



มาตรฐานตลาด 

๗๖ ภาคผนวก  ฉ    

ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจําหน่าย
สินค้า ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ํา
แผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบ
ต่อระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด   

โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด 
ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค  

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(6) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย     
โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น   
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือ ให้สะอาดก่อน
หยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้และของใช้ต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร  
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(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ     
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(3) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และ
ต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ  

(4) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน 
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด 5 
ใบอนญุาต 

 

ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบัญญัติ…………………ประกาศกําหนด 
(ออกตามความใน ม.54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 

ข้อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ……………………..........………………… 
(2) ……………………………..........………… 
(3) …………………………………..........…… 
ฯลฯ 
(ออกตามความใน ม.54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 
ข้อ 30 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ (ออกตามความใน ม.54  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

หลักเกณฑ เง่ือนไขที่ 

อปท.จะกําหนดเพิ่มเติม  

หรือจะไมกําหนดก็ได 



มาตรฐานตลาด 

๗๘ ภาคผนวก  ฉ    

ข้อ 31 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความ 
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง        
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.56 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 32 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาล………………..เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการและเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไ ว้ตามข้อ  28 และข้อ  29 ด้วย  (ออกตามความใน  ม .55  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ กําหนด ให้ ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน         
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พระราชบัญญัติ     
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
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ข้อ 34 บรรดาค่ าธรรม เนี ยมและค่ าปรับตาม เทศบัญญั ตินี้  ให้ เ ป็นรายได้ ของ
เทศบาล………….(บัญญัติตาม ม.64 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 35 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535) 

ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตาม
ความใน ม.58 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 37 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59 พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 38 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ



มาตรฐานตลาด 

๘๐ ภาคผนวก  ฉ    

ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
(บัญญัติตาม ม.60 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 39 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ        
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม 
ม.62 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 

หมวด 6 
บทกาํหนดโทษ 

 
ข้อ 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบท

กําหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 15 พระราชบัญญัติ         
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรี……………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่……………….......  
 
  
      (ลงชื่อ) 
                  (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี……………… 
 

         เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
      ผู้ว่าราชการจังหวัด………………… 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฉ ๘๑ 

 
บญัชคี่าธรรมเนียม 

ทา้ยเทศบญัญตัิ................................ 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๘๒ ภาคผนวก  ฉ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๘๓ 

ภาคผนวก ช 
 
 

(ตัวอย่างข้อบญัญตัว่ิาด้วยตลาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด 

 
 

เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบล………….................... ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทําได้        
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๘๔ ภาคผนวก  ช 

 
 

(ร่าง) 
 

ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นตาํบล…………………… 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. …. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล.................... ว่าด้วยตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร  

ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล……..…โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล…………………และ
นายอําเภอ………จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล……...……….เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ….”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล………..….....……. ต้ังแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7 (4) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ. 2540)  

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของ 
เสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่กําหนด (บัญญัติตาม ม.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

แนวทาง 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๘๕ 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ        

ที่มีสภาพเป็นของสด (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสินค้า (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือ 
ปรุงสําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535) “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 
เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และ
แมลงที่เป็นพาหะนําโรค (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาดตัวอาคาร 
แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก
น้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาด       
ให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ 
สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล………………..
(บัญญัติตาม ม.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(บัญญัติตาม ม.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 5 ห้ามมิใหผู้้ใดจดัต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 



มาตรฐานตลาด 

๘๖ ภาคผนวก  ช 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐ        
ที่ได้จัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้ (บัญญัติตาม ม.34 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
หมวด 2 

ลักษณะของตลาด 
 

ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนด

ไว้ในส่วนที่ 1 
  (2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
กําหนดไว้ในส่วนที่ 2 

ข้อ 7 ที่ ต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ     
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ส่วนที่ 1 
ตลาดประเภทที่ 1 

 
 ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคาร     
สิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ           
ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 

  

 เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551 บังคับใช้การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง เฉพาะกับตลาดในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  
ให้กําหนดข้อบัญญัติโดยคํานึงถึงสภาพท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษา
สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการออกข้อบัญญัติตั้งแต่ข้อ 6 ถึง ข้อ 27 องค์การบริหารส่วนตําบล อาจ
พิจารณานํามาใช้ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามสภาพความจําเป็น 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๘๗ 

 ข้อ 9 อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 

(2) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ําขัง          

และไม่ลื่น 
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัดสุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น 

สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด 
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
(9) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ

ทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
  (10) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือ  
ล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือทับ 
กับท่อระบายน้ําเสยีหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
   (ก ) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมี ก๊อกน้ํ า 
ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุด           
ต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 
  (ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ       
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
  (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจํานวน
แผงจําหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 

 (11) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
  (12) การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



มาตรฐานตลาด 

๘๘ ภาคผนวก  ช 

ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร
ตามท่ีกําหนดได้ 

ข้อ 10 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
สําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ ใช้ บังคับกับตลาดที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4          
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจํากัด
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กําหนดได้ 

ข้อ 11 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่กําหนด        
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่
ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหาร
โดยตรง  

ข้อ 12 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ข้อ 13 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทที่ 2 

ข้อ 14 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ     
อ่างล้างมอื และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 15 สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
(2) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  

โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ําขัง เช่น   
พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๘๙ 

  (4) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และ   
แผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  

(5) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ    
มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบาย
น้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง    
ในกรณีจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มี         
บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือ   
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  

ข้อ 16 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู่ในที่ที่
เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน   
50 เมตร 

ข้อ 17 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ   
มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ        
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 18 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551 ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 

หมวด 3 
การดาํเนินกิจการตลาด 

 

ข้อ 19 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน     
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ข้อ 20 กําหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดต้ังแต่เวลา.................น. ถึงเวลา..................น.  
(ถ้าไม่ประสงค์จะบังคับให้มีเวลาเปิดและปิดตลาดพร้อมกันทุกๆ แห่งก็ไม่ต้องกําหนดบทบัญญัติข้อนี้) 



มาตรฐานตลาด 

๙๐ ภาคผนวก  ช 

ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาด การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) บํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น    
ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง 
ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา  
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(4) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 

(6) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื ้อส ัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหร ือ      
ของเหลวไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ําหลัก     
ของตลาด  

ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาด การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

  (1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรง  
ดักมูลฝอย รวมท้ังกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจํา   
ทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(3) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ   
ให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ       
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๙๑ 

  (4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด  

ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทําการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจําหน่าย 
(3) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้ง

ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง   

เป็นเหตุรําคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับ   

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(6) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตราย  

ต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือ       

การระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด 4 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 

ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(5) การล้างตลาด 
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์          

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



มาตรฐานตลาด 

๙๒ ภาคผนวก  ช 

(7) การตรวจสุขภาพตามที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นกํ าหนดโดยคํ าแนะนํ าของ               
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจําหน่าย
สินค้า ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด โดยห้ามวางสินค้า   
ล้ําแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผล
กระทบต่อระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั ้งนี ้ ตามที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกําหนด      
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด 

โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด 
ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค  

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(6) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น

พาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น   
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อน
หยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจําหน่าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้และของใช้ต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๙๓ 

(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหาร  

(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ     
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(3) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภาชนะที่สะอาด และต้อง
มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและ   
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ  

(4) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหารซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน 
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความสะอาดและ
จัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด 5 
ใบอนญุาต 

 
ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล…………………ประกาศกําหนด 
(ออกตามความใน ม.54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

 
 

ข้อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ……………………………………… 
(2) ……………………………………… 
(3) ……………………………………… 
ฯลฯ 
(ออกตามความใน ม.54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

หลักเกณฑ เง่ือนไขที่ 

อปท.จะกําหนดเพิ่มเติม  

หรือจะไมกําหนดก็ได 



มาตรฐานตลาด 

๙๔ ภาคผนวก  ช 

ข้อ 30 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ (ออกตามความใน ม.54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 31 ได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์     
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม    
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง      
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.56 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 32 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล………………..เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 28 และข้อ 29 ด้วย (ออกตามความใน ม.55 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ กําหนด ให้ ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๙๕ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 34 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล………………..(บัญญัติตาม ม.64 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 35 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535) 

ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตาม
ความใน ม.58 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 37 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ . 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เกี่ยวกับ           
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพัก         
ใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 38 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

 (1) ถูกสั ่งพักใช้ใบอนุญาตตั ้งแต่สองครั ้งขึ ้นไปและมีเหตุที ่จะต้องถูกสั ่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้ 



มาตรฐานตลาด 

๙๖ ภาคผนวก  ช 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 39 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่ง
ไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม 
ม.62 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 

หมวด 6 
บทกาํหนดโทษ 

 
ข้อ 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด

โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 15 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535) 

ข้อ 42 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล………………………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่……………….......  

(ลงชื่อ) 
                  (………………………………….......) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบล……………… 
 

         เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
              นายอําเภอ………………… 
 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ช ๙๗ 

บญัชคี่าธรรมเนียม 
ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบล................................ 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... 



มาตรฐานตลาด 

๙๘ ภาคผนวก  ช 

                                                                             



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ซ ๙๙ 

ภาคผนวก ซ 
(ตัวอย่าง) 

แบบคําขอรบัใบอนญุาตจดัตั้งตลาด  
 

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

                                                       วันที.่........ เดือน...........................พ.ศ. .........................  
 
                  ข้าพเจ้า...........................................................อายุ.................ปี สญัชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที…่…..... ตรอก/ซอย................................... ถนน................................  
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต................................... จังหวัด......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................... โทรสาร........................................  

                  ขอยื่นคําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ  
                  (  ) ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ................. 
 ............................. ตารางเมตร 
                  (  ) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสรา้งอาคาร) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ............. 
............................. ตารางเมตร  
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่............หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย........................ ถนน..................... ตําบล...................... 
อําเภอ............................. จังหวัด............................. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร.......................  
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)........................................ 
  พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ               
ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด 
๔. แผนผัง แบบกอ่สร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด 
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
๖. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 
 

(ต่อด้านหลัง) 

คําขอเลขที ่
................/.................. 



มาตรฐานตลาด 

๑๐๐ ภาคผนวก  ซ 

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ) ....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
                                                   (..................................................)  
 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ซ ๑๐๑ 

ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข  

(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 

(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ)................................................... เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(..............................................)  

ตําแหน่ง...................................................  
      วันที.่............/.............../..............  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถิ่น  
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 

(ลงชื่อ)...............................................  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         ( .............................................)  

            ตําแหน่ง.............................................  
  วันที.่.............../................/...............  

 



มาตรฐานตลาด 

๑๐๒ ภาคผนวก  ซ 

(ตัวอย่าง) 

    

ใบอนญุาตประกอบกิจการตลาด 
เล่มท่ี.............เลขที่............/..............  

อนุญาตให้...............................................................อายุ...............ปี สัญชาติ.................................   
อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ท่ี............ ตรอก/ซอย.................... ถนน................................... ตําบล/แขวง..................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................โทรศัพท์.........................โทรสาร................................  

ข้อ 1 ประกอบกิจการตลาดประเภทที่..............โดยใช้ชื่อตลาดว่า................................................ 
ต้ังอยู่เลขที่................. หมู่ท่ี........ ตรอก/ซอย........................ ถนน.................................... ตําบล................................ 
อําเภอ.................................... จังหวัด.................................... โทรศัพท์............................ โทรสาร.............................. 
มีพื้นที่ประกอบการ.............................. ตารางเมตร มีจํานวนแผงในตลาด……............แผง  
ท้ังนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต............................บาท (.................................................................) ใบเสร็จรับเงิน
เล่มท่ี ...........เลขที่..................... ลงวันที่........... เดือน............................ พ.ศ. .................... 

ข้อ 2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ต่อไปนี้  
2.1 ................................................................................................  
2.2..................................................................................................  
2.3..................................................................................................  

ข้อ 3 หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น          
ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่............. เดือน…........................พ.ศ. ................  

                                 ออกให้ ณ วันที่.......... เดือน.........................พ.ศ. ...............  
                                                             (ลงชื่อ).............................................  
                                                                     ( ..........................................)  
                                                             ตําแหน่ง.........................................  
                                                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน    1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  

     2)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
 

(มีต่อด้านหลัง)  



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ซ ๑๐๓ 

 (ด้านหลัง)  
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๑๐๔ ภาคผนวก  ซ 

(ตัวอย่าง) 
คําขอต่ออายุใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

 

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

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

ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ..................ปี สัญชาติ................................  
อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์............................... โทรสาร ....................................... 

ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทที่....... ต่อ......(เจ้าพนกังานท้องถิ่น)................................. 
โดยใชช้ื่อตลาดว่า .........................................................................................................................................................  
ต้ังอยู่ ณ เลขที่...................... หมู่ท่ี...... ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................. ตําบล......................................... 
อําเภอ..................................จังหวดั.......................................  โทรศัพท์............................ โทรสาร............................. 
 

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ประกอบ ดังนี้  
1. ใบอนุญาตเดิม  
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
3. ......................................................................  
4.  ……………………………………………………………. 

ขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอนี้ เปน็ความจริงทุกประการ  

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรอนุญาต 
(  )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ..................... 

............................................................................... 
(ลงชื่อ)................................เจา้พนักงานสาธารณสุข 
       (..........................................) 

ตําแหน่ง....................................วันที่......./......./....... 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

(  )  อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ).............................................. 
(.......................................................) 
ตําแหน่ง..................................... 
วันที่............/............/............ 

คําขอเลขที ่
…......./............ 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ซ ๑๐๕ 

 
(ตัวอย่าง) 

 
หนังสือแจ้งผลการอนญุาต  

 
คําสั่งที.่.........../...............  

เรื่อง  คําสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด  

เรียน ............................................................  

อ้างถึง  แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่............/..............ลงวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ......................  

ตามคําขอฯ ท่ีอ้างถึง ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่................... 
ชื่อตลาด ............................................. ซ่ึงจะจัดต้ังอยู่ บ้านเลขที่............. หมู่ท่ี.................... ถนน.............................. 
ตําบล........................... อําเภอ.................... จังหวัด............................ นั้น  

บัดนี้ อบต./เทศบาล........................................... โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุขแล้ว เห็นสมควรอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตลาด
ดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ท่านต้องควบคุมดูแลประกอบกิจการตลาดของท่าน ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ของ อบต./เทศบาล........................................................ ตลอดระยะเวลา ท่ีได้รับ
ใบอนุญาต การฝ่าฝืนข้อกําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว อาจได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ตามมาตรา 68) และ
การฝ่าฝืนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ของ อบต./เทศบาล.......................................................อาจได้รับโทษจําคุก ไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท แล้วแต่กรณี (มาตรา 73)  

ดังนั้น อบต./เทศบาล............................................................................. จึงขอให้ท่านมารับใบอนุญาตและ                      
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติของ อบต./เทศบาล.................................ภายใน.................วัน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป  

           ขอแสดงความนับถือ  

 
          ลงชื่อ.......................................  

     (…..........................................)  
                                          นายก อบต./นายกเทศมนตรี............................. 



มาตรฐานตลาด 

๑๐๖ ภาคผนวก  ซ 

(ตัวอย่าง) 

 
หนังสือแจ้งเหตผุลที่จะไม่อนญุาต 

 

คําสั่งที.่.........../.................  

เรื่อง  การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด  

เรียน ...................................................................  

อ้างถึง  แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่.........../..............ลงวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................  

ตามคําขอฯ ท่ีอ้างถึง ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่……………… 

ชื่อตลาด ........................................................................... ซ่ึงจะจัดต้ังอยู่ บ้านเลขที่....................... หมู่ท่ี.................... 
ถนน....................................... ตําบล........................... อําเภอ......................... จังหวัด.......................................... นั้น  

บัดนี้ อบต./เทศบาล ..................................................... โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้
ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุขแล้ว เห็นว่าไม่สมควร
อนุญาต โดยมีเหตุผล ดังนี้  

(1)..................................................................................................................................................
(2).................................................................................................................................................. 
(3)..................................................................................................................................................  

ดังนั้น หากท่านเห็นว่าเหตุผลข้างต้นไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็น 
พร้ อม เอกสารหลั ก ฐ านที่ เ ป็ นประ โยชน์ ห รื อสนั บสนุ นความ เห็ นของท่ านมา ยั ง  อบต . / เ ทศบาล
......................................... ภายใน...........วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
          ลงชื่อ.......................................  

     (…..........................................)  
                                          นายก อบต./นายกเทศมนตรี............................. 
 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ซ ๑๐๗ 

(ตัวอย่าง) 

 
หนังสือแจ้งคําสั่งการไม่อนญุาต 

 
คําสั่งที่......./............... 
เรื่อง  คําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 
เรียน  .............................................................. 
อ้างถึง ๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตเลขที่............./............... ลงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................. 
 ๒. หนังสือความเห็นโต้แย้งของผู้ย่ืนคําขอฯ ลงวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ........................... 

ตามคําขอที่อ้างถึง (๑) ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่……………… 

ชื่อตลาด ........................................................................... ซ่ึงจะจัดต้ังอยู่ บ้านเลขที่....................... หมู่ท่ี.................... 
ถนน....................................... ตําบล........................... อําเภอ......................... จังหวัด.......................................... นั้น  
  บัดนี้ อบต./เทศบาล..........................................................โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบ
สุขลัษณะของสถานประกอบการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการสาธารณสุข ประกอบกับความเห็นที่ท่านได้แจ้ง
ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) แล้วเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตลาดดังกล่าว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  (๑)................................................................................................................................................. 
  (๒)................................................................................................................................................. 
  (๓)................................................................................................................................................. 
  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ ประกอบมาตรา ๕๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคําสั่ง
ไม่อนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตลาดชื่อ....................................................................ณ สถานที่ท่ีระบุไว้ข้างต้น 
  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคําสั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธ์ิอุทธรณ์คําสั่งของ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบคําสั่งนี้ 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป 
                 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
          ลงชื่อ.......................................  

     (…..........................................)  
                                           นายก อบต./นายกเทศมนตรี........................... 



มาตรฐานตลาด 

๑๐๘ ภาคผนวก  ซ 

                                                                             



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ฌ ๑๐๙ 

ภาคผนวก ฌ 
เกณฑ์การพิจารณาในการรบัรองตลาดสดน่าซื้อ 

 

ด้านที่ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับการรับรอง 

ระดับดี 
(***) 

ระดับดีมาก 
(*****) 

1. ด้านสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม (Environmental Health) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 หมวด ดังนี้ 
1.1 สุขลักษณะทั่วไปของตลาด 
1.2 การจัดการมูลฝอย 
1.3 การจัดการน้ําด่ืม น้ําใช้ 
1.4 การจัดการน้ําเสีย 
1.5 การจัดการสิ่งปฏิกูล 
1.6 การป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนําโรค 
1.7 การจัดการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 
1.8 สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ระดับดี 

ข้อ 1-17 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ระดับดี 

17 ข้อ และ    
18 ข้อ ขึ้นไป   
ระดับดีมาก 

รวม 35-40 ข้อ 

2 ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 
แผงจําหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน ดังนี้ 
2.1 ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ ฟอร์มาลิน,     
      สารกันรา, สารบอแรกซ์, สารฟอกขาว 
2.2 ยาฆ่าแมลงตรวจพบในเกณฑ์ท่ีปลอดภัย 
2.3 ตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง ในเนื้อหมู                               
      (ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๓ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
๓.๑ จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับ

อาหารปลอดภัย โภชนาการและสุขลักษณะของตลาด 
๓.๒ จัดให้มีทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๕ ชนิด 

(ฟอร์มาลิน, สารกันรา, สารบอร์แรกซ์, สารฟอกขาว, ยาฆ่าแมลง) 
และมีเจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมประจําจุดทดสอบ 

๓.๓ จัดให้มีเครื่องชั่งกลางท่ีได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาด
อย่างน้อย ๑ จุด และติดป้ายบอกไว้ชัดเจน 

 
  

 
  

 
 

  

 
  

 
  

 
 

  

 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๑๑๐ ภาคผนวก  ฌ 

 
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ   

ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( Environmental  Health )  
ระดับดี (***)  และระดับดีมาก (*****) 

แบบประเมิน 
ตล.1 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน 
ผลการประเมิน หมายเหตุ / 

คําแนะนํา ผ่าน ไม่ผ่าน 
          (ข้อ 1-17 ระดับดี) 
1.  ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรือ 

อับทึบ 

   

2.  มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน ท่ีต้ังรองรับ 
มูลฝอยสาธารณะ และที่ต้ังที่รวบรวมมูลฝอย ให้สะอาดเรียบร้อย      
อยู่เสมอ 

   

3.  ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ําขังเฉอะแฉะ    
4.  รางระบายน้ําเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด สําหรับรางระบายน้ํา

รอบตลาดมีฝาปิดท่ีเปิดทําความสะอาดได้ และสามารถระบายน้ําได้   
ไม่มีน้ําขัง ไม่อุดตัน 

   

5.  ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี    
6.  ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ชํารุด    
7.  มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน    
8.  มีน้ําใช้ท่ีสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ    
9.  ห้องส้วมแยกเพศ ชาย – หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน    
10.  มีการจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย              

ไม่ให้เกะกะ รกรุงรังและไม่กีดขวางทางเดิน 
   

11.  สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับอาหารจะต้อง                 
วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. 

   

12.  ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง    
13.  มีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ             

และทําความสะอาดอยู่เสมอ 
   

14.  มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

   

15.  โครงสร้างอาคารตลาดมีความม่ันคง แข็งแรง ไม่ชํารุด พื้นตลาด           
ทําด้วยวัสดุถาวรแข็งแรง ไม่ลื่น ทําความสะอาดง่าย 

   

16.  มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคไม่ให้รบกวน
และก่อความรําคาญ 

   

 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ฌ ๑๑๑ 

 
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ   

ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( Environmental  Health )  
ระดับดี (***)  และระดับดีมาก (*****) 

แบบ 
ประเมิน 
ตล.1 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน 
ผลการประเมิน หมายเหตุ / 

คําแนะนํา ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑๗.  มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และความปลอดภัยของตลาด 
   

(ข้อ ๑๘-๓๙ เฉพาะระดับดีมาก) 
๑๘.  แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 

   

๑๙.  แผงขายสินค้าทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทําความสะอาดง่ายและสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะนําโรค 

   

๒๐.  จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อที่อยู่ผู้ขายของ ติดต้ังประจําแผง               
และมองเห็นชัดเจน 

   

๒๑. ท่ีรองรับมูลฝอยประจําแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาล                        
และทําความสะอาดอยู่เสมอ 

   

๒๒. ท่ีรวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างเพียงพอ                    
และทําความสะอาดอยู่เสมอ 

   

๒๓. จัดให้มีท่ีเก็บน้ําสํารองหรือมีบริการน้ําสํารองไว้ให้เพียงพอ ต่อการใช้ 
ในแต่ละวัน 

   

๒๔. ห้องส้วม ชาย – หญิง ท่ีปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ต้องสะอาด
ใช้การได้ มีจํานวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่เหมาะสม 

   

๒๕. มีผู้ทําความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง    
๒๖. บริเวณห้องส้วม มีท่ีรองรับมูลฝอยทําด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม            
      และมีฝาปิด 

   

๒๗. มีการป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง    

๒๘. มีการจัดการจําหน่ายสินค้า แต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน    

๒๙. มีชนิดและจํานวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้การได้ ติดต้ัง           
ในบริเวณท่ีเห็นง่ายและสะดวกต่อการนํามาใช้งาน 

   

๓๐. จัดให้มีการบํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดให้อยู่ในสภาพ         
      ท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

   

 
 



มาตรฐานตลาด 

๑๑๒ ภาคผนวก  ฌ 

 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ   
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( Environmental  Health )  

ระดับดี (***)  และระดับดีมาก (*****) 

แบบประเมิน 
ตล.1 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน 
ผลการประเมิน หมายเหตุ / 

คําแนะนํา ผ่าน ไม่ผ่าน 
๓๑. มีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร    
๓๒. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องแต่งกายเรียบร้อยมีสุขวิทยา              

ส่วนบุคคลท่ีดี 
   

๓๓. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้ 
กรรมวิธีการปรุงประกอบและจําหน่ายอาหาร 

   

๓๔. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน    

๓๕. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร    
๓๖. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป    
๓๗. มีกลุ่ม/ชมรมหรือกิจกรรมของผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของ 

ผู้ช่วยขายของ ผู้บริโภค หรืออื่นๆ เช่น กิจกรรมการออกกําลังกาย 
   

๓๘. จัดให้มีการอบรมผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดในด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม/สุขภาพอนามัย 

   

๓๙. น้ําเสียท่ีผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน (สําหรับตลาดที่มีขนาด
พื้นที่ต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) 

   



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ฌ ๑๑๓ 

                                                                             



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ญ ๑๑๓ 

ภาคผนวก ญ 
(สําเนา) 

ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๙        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

12  มกราคม  ๒๕๕4 
 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 362 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ท่ี สธ 0908.03/4524 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 
        จํานวน 1 ชุด 

  ตามอ้างถึง กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑        
โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
125 ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 ขอให้จังหวัดกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด นั้น เนื่องจากใกล้ครบกําหนดระยะเวลาตามบทเฉพาะกาล           
ท่ีผู้ประกอบกิจการตลาดต้องดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ ในวันที่ 18 มกราคม 
2554 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงตลาดในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ดําเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

1. การสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุง ถ้าปรากฏว่าผู้ประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้ แก้ไขหรือปรับปรุง และถ้าไม่แก้ไขก็สามารถใช้มาตรการออกคําสั่งให้หยุด
ดําเนินกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือจะใช้มาตรการการสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

/2. การสั่งพัก... 
 
 

ด่วนที่สุด 



มาตรฐานตลาด 

๑๑๔ ภาคผนวก  ญ 

2. การสั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นมาตรการควบคุมผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้วไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ      
ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน (มาตรา 59) ซ่ึงหมายความว่าต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวนั่นเอง 

3. การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นมาตรการท่ีจะมิให้ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตได้ประกอบกิจการต่อไป
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี กล่าวคือหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ 

(ก) การไม่ปฏิบั ติหรือปฏิบั ติ ไ ม่ถูกต้องตามข้อ 1 และเหตุนั้นก่อให้ เกิดอันตราย          
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน 

(ข) กรณีท่ีเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกพักใช้อีก 
(ค) กรณี ท่ี ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้และตาม         

พระราชบัญญติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ได้กําหนดผู้ฝ่าฝืนกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับ       
ไม่เกิน 10,000 บาท และตามมาตรา 85 วรรคสาม สําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
   

  
(นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน) 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
 

 

สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม 
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2241 9000 ต่อ 4123-3 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

 ภาคผนวก  ญ ๑๑๕ 

                                                                           



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๑๕ 

ภาคผนวก ฎ 
(สําเนา) 

ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๘๙        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง การพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร) 

เรียน ผู้ว่าราชการจงัหวัด ทุกจังหวัด 

อ้างถึง กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซ้ือ” จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.  แบบฟอร์มตลาดต้นแบบ จํานวน ๑ ชุด 
  ๓.  ทะเบียนตลาดประเภทที่ ๒ (ตล.๒) จํานวน ๑ ชุด 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑        
โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกฎกระทรวงได้แบ่งตลาดออกเป็น           
๒ ประเภท คือ ตลาดประเภทที่ ๑ (ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร) และตลาดประเภทท่ี ๒ (ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้าง
อาคาร) รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 
  ภายใต้การพัฒนาตลาดประเภทที่ ๑ (ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ให้ความร่วมมือดําเนินการพัฒนาตลาดประเภทที่ ๑ ให้มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
“ตลาดสด น่าซ้ือ” ของกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ มาเป็นลําดับ ซ่ึง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕         
ในภาพรวมทั้งประเทศมีตลาดท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๙๓ สําหรับตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดท่ีไม่มี
โครงสร้างอาคาร) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซ้ือ” ในระดับพ้ืนฐาน ระดับดี และ
ระดับดีมาก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อใช้ในการรณรงค์สร้างกระแสให้ผู้ประกอบกิจการตลาดปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดให้ได้ตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง โดยจะเริ่มดําเนินการพัฒนาตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

/กรมส่งเสริม... 

 



มาตรฐานตลาด 

๑๑๖ ภาคผนวก ฎ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงตลาดนัดในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน จึงขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๑. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซ้ือ” และเชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการตลาด
สมัครเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังนี้ ผู้ประกอบกิจการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
“ตลาดนัด น่าซ้ือ” ต้องเป็นตลาดท่ีได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระดับจังหวัดจะมีการ
คัดเลือกตลาดท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซ้ือ” ในระดับพื้นฐาน หรือ
ระดับดี หรือระดับดีมาก เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง (1 จังหวัด 1 ตลาดนัดต้นแบบ) สําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ ให้จัดส่งรายชื่อตลาดให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อดําเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําทะเบียนตลาดประเภทที่ ๒ (ตล.๒) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) 
และจัดส่งไฟล์ทะเบียนให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยจากเว็บไซต์ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา                 
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  http://foodsan.anamai.moph.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมไ ด้ ท่ี               
กรมอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๗๗ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 

สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม 
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4133-5 
โทรสาร 0 2241 9000 ต่อ 4103 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๑๗ 

แบบประเมนิการพัฒนาและยกระดบัตลาดนดันา่ซื้อ 

ส่วนที่ 1  รหัสตลาด (เฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย)                        ตัวอย่าง          -  -   

         12 = ศูนย์อนามัยท่ี 12 
   -  -                    2 = ตลาดประเภทที่ 2 
         12 = ลําดับท่ี 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดตลาด 

ชื่อตลาด....................................................................เลขที่............................... ถนน....................................................        
หมู่ท่ี.................ตําบล ................................................อําเภอ......................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร..................................... 
เลขที่ใบอนุญาต...............................วันที่ออก............................วันหมดอายุ ...........................ออกโดย....................... 
พื้นที่............................ตรม. เปิดทําการ ปี พ.ศ. ........................... จํานวนแผง/เปิดขาย................./.................. แผง     
เวลาเปิดทําการ    ทุกวัน     สัปดาห์ละ........................วัน  (ระบุวัน) ............................................................วัน  
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้รับผิดชอบดูแล).......................................................ตําแหน่ง..............................................    
ท่ีอยู่เลขที่...........................ถนน..............................................หมู่ท่ี......................ตําบล...............................................  
อําเภอ..........................................จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย์....................................................... 
ส่วนที่ 3  คําชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ใช้สําหรับประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

2. แบบประเมินแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน 18 ข้อ ระดับดี 23 ข้อ และระดับดีมาก     
25 ข้อ (เฉพาะข้อ 2 และ ข้อ 7 มีรายละเอียดแตกต่างกันแต่ละระดับ) 

3. แบบประเมินฉบับนี้ ขอให้จัดทํา 3 ชุด : ตัวจริงให้เก็บไว้ท่ีผู้ประกอบการ สําเนา 1 ให้ศูนย์อนามัย สําเนา 2     
ให้หน่วยงานผู้ประเมินหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4.  ข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน ให้ผู้ประเมินสรุป และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมอนามัย 
5. หน่วยงานผู้ประเมิน ได้แก่ หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, เทศบาล,     

องค์การบริหารส่วนตําบล, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๑๑๘ ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑. ท่ีตั้งของตลาดต้องอยู่ห่าง          
ไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ เมตร จากแหล่งท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยง
สัตว์ แหล่งโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกลู 
หรือมลูฝอยอันอาจเป็นอันตราย       
ต่อสุขภาพ อนามยั เว้นแตจ่ะมี
วิธีการป้องกันซ่ึงเจ้าพนกังาน
สาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด    
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑  
ข้อ ๕ หน้า ๖ 
• เพื่อป้องกันไม่ให้
มลพิษเขา้มาปนเปื้อน        
ในอาหารที่วางจาํหน่าย 
ในตลาดและป้องกันเหตุ
รําคาญตา่งๆ ท่ีเกดิจาก
แหลง่มลพิษ เช่น กลิ่น 
ควัน สัตว์และแมลง     
นําโรคเข้ามารบกวน          
ในบริเวณตลาด 

๒. บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภท
อาหารสดต้องจัดให้เป็นสดัส่วน
โดยเฉพาะ โดยมีลกัษณะเป็นพื้น
เรียบ แข็งแรง ไมม่ีน้ําขัง 
***(เฉพาะระดับดมีาก โดยมลีักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แขง็แรง ไม่ลื่น สามารถ
ล้างทําความสะอาดได้งา่ยและไมม่ี 
น้ําขัง)*** 
 
 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนท่ี ๒      
ข้อ ๑๓ (๒) หน้า ๙ 
• พื้น เช่น พื้นคอนกรีต 
พื้นท่ีปูด้วยคอนกรีตสาํเร็จ 
หรือพื้นลาดด้วยยางแอส
ฟัลด์ ไม่ชํารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อมีน้าํขังจนเป็น
แหลง่สะสมความสกปรก 

๓. แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
ทําด้วยวสัดุแขง็แรง มีผวิเรียบ ทํา
ความสะอาดง่ายสงูจากพื้นไม่นอ้ย
กว่า ๖๐ ซม. และอาจเป็นแบบพบั
เก็บได ้

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนท่ี ๒  
ข้อ ๑๓ (๓) หน้า ๙ 
• แผงจําหน่ายสินค้า
ควรทําจากวัสดแุข็งแรง  
มีผิวเรียบ ทําความสะอาด
ได้ง่าย เช่น สแตนเลส 
อลูมิเนียม โฟไมกา้ ฯลฯ  

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๑๙ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

      อยู่ในสภาพด ีไม่แตกชํารดุ 
• เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก
จากพื้นปนเปื้อนกบัสินค้า
ท่ีวางจําหน่ายบนแผง 

๔. กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและ
หลังคา โครงเหล็กคลุมผา้ใบ เต็นท์ 
ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
ต้องอยู่ในสภาพทีม่ั่นคงแข็งแรง 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนท่ี ๒        
ข้อ ๑๓ (๖) หน้า ๙ 
• เพื่อป้องกันอันตรายที่    
จะเกิดแก่ผู้ขายของและผู้ซ้ือ 

๕. จัดให้มหี้องส้วม ท่ีปัสสาวะ       
และอ่างล้างมือท่ีเพียงพอและ           
ถูกสุขลกัษณะ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนท่ี ๒        
ข้อ ๑๔ หน้า ๑๐ 
• ตามจํานวนและ
หลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดย
คําแนะนําของเจา้
พนักงานสาธารณสุข และ
ตั้งอยู่ในที่ท่ีเหมาะสมนอก
สถานที่ขายของ เว้นแตจ่ะ
จัดให้มสี้วมเคลื่อนที่ ส้วม
สาธารณะ ส้วมเอกชน 
หรือสว้มของหนว่ยงาน
ราชการที่ได้รับอนญุาต      
ใหใ้ช้ในบริเวณใกล้เคียง 
ท้ังนี้ใหม้ีระยะห่างจาก
ตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 
และเปิดใหใ้ช้ตลอดเวลา 
ท่ีเปิดตลาด 

 



มาตรฐานตลาด 

๑๒๐ ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

      • ผู้รับใบอนญุาตให้
จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ 
ต้องดูแลห้องสว้ม            
ท่ีปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด      
ใช้การได้ดี อกีท้ัง ควร
จัดหาสบู่สาํหรบัลา้งมือไว ้

๖. จัดให้มกีารเก็บกวาดมลูฝอย
บริเวณตลาดและมีท่ีเก็บรวบรวม 
หรือท่ีรองรับมลูฝอยอย่างเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนท่ี ๒  
ข้อ ๑๕ หน้า ๑๐ 
• ท่ีเก็บรวบรวมหรอื  
ท่ีรองรับมลูฝอยควรจัด
ให้มอีย่างเพียงพอ ท่ีจะ
รองรับปริมาณมลูฝอย 
ในแตล่ะวัน และ         
มีลักษณะเหมาะสม        
ตามท่ีเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นกําหนด           
โดยคําแนะนําของ         
เจ้าพนกังานสาธารณสุข 

๗. แยกการจาํหนา่ยสินค้าประเภท
อาหารออกจากสนิค้าประเภทอื่น 
***(เฉพาะระดับดีและดีมาก        
มีการจําหน่าย สินค้าแต่ละประเภท
เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน)*** 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนท่ี ๒  
ข้อ ๑๗ หน้า ๑๐ 
• เพื่อการดูแลความ
สะอาดและป้องกนั       
การปนเปื้อนในอาหาร 

 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๒๑ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Envirnmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๘. มีการทําความสะอาดตลาดเป็น
ประจําทุกวันท่ีเปดิทําการ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๒๐ (๓) หน้า ๑๑ 
• โดยเฉพาะแผง
จําหน่ายอาหารสดและ
แผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์
ชําแหละ 

๙. จัดให้มกีารป้องกนัไม่ให้น้ําหรือ
ของเหลวไหลจากแผงจําหน่าย
อาหารประเภทเนือ้สัตว์ชําแหละ
ลงสู่พื้นตลาด 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๒๐ (๔) หน้า ๑๑ 
• แผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ 
ซ่ึงจะมีน้ําหรือของเหลว
มากต้องมกีารป้องกัน
ไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาดโดย
อาจมีการต่อท่อหรือ
อุปกรณอ์ื่นสาํหรบัระบาย
น้ําหรือของเหลวจากแผง
ลงสู่ท่อระบายน้ําภายใน 
ตลาด 

10. ไม่จําหนา่ยอาหารที่ไม่สะอาด
หรือไมป่ลอดภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๒๑ (๑) หน้า ๑๒ 



มาตรฐานตลาด 

๑๒๒ ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

11. มิใหผู้้ใดนําสัตว์ทุกชนิดเข้าไป
ในตลาด เว้นแตส่ตัว์ท่ีนําไปขังไว้
เพื่อจําหน่าย 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๒๑ (๒) หน้า ๑๒ 
• ผู้รับใบอนญุาตต้อง
ควบคุมดูแลหรือควรมี
ป้ายแจง้เตือน 

12. มีการควบคุมดูแลมิให้เกิด
เหตุราํคาญ มลพษิท่ีเป็นอันตราย
หรือการระบาดของโรคติดต่อ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๒๑ (๙) หน้า ๑๒ 
• เช่น เสียงดัง แสง
กระพริบ ความสั่นสะเทือน 
หรือมกีลิ่นเหม็น 

13. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ต้องมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง    
ไม่เป็นโรคติดตอ่ โรคท่ีสังคม
รังเกียจ หรือไม่เปน็พาหะนํา
โรคติดต่อ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๔ (๑) หน้า ๑๒ 
• โรคติดต่อ โรคท่ี
สังคมรังเกียจ เช่น 
อหิวาตกโรค ไขร้ากสาด
น้อย บิด ไขสุ้กใส หัด 
คางทูม วณัโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อน      
ในระยะติดต่อหรอื        
ในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
โรคผิวหนังท่ีนา่รังเกียจ  
ไวรัสตับอักเสบชนดิเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมไขห้วัด
ใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์  

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๒๓ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

      และโรคตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาํหนด
โดยคําแนะนําของ     
เจ้าพนกังานสาธารณสุข 
• ผู้ขายของและผู้ช่วย
ขายของที่เจบ็ป่วยด้วย
โรคดังกลา่วตอ้งหยุดขาย
และได้รับการรักษา
จนกวา่จะหายเป็นปกต ิ

14. ระหว่างขายสินค้าประเภท
อาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขาย
ของต้องปฏิบัติตามหลกัสุขอนามัย
ส่วนบุคคล 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๔ (๓) หน้า ๑๔  
• แต่งกายสะอาด สวม 
เสื้อมีแขน ใส่ผา้กนัเปื้อน  
ไม่ไอหรอืจามรดอาหาร 
ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่
พร้อมรับประทานโดยตรง 
ล้างมือให้สะอาดกอ่น
หยิบหรือจับอาหาร      
ไม่สูบบหุรีห่รือดืม่สุรา 

15. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ประเภทอาหารต้องผ่านการอบรม
ความรูด้้านสุขาภิบาลอาหาร 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๒ (๖) หน้า ๑๓ 
• ระดับพื้นฐาน ต้อง
ผ่านการอบรมไมน่้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จํานวนแผง 
• ระดับดี ต้องผา่นการ
อบรมร้อยละ ๕๐-๘๐ 
ของจาํนวนแผง 



มาตรฐานตลาด 

๑๒๔ ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

      • ระดับดีมาก ตอ้งผา่น
การอบรมมากกวา่ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไปของจาํนวนแผง 

16. อาหารปรงุสาํเรจ็ต้องมีการ
ปกปิดอาหาร 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๕ (๓) หน้า ๑๔ 
• อาหารประเภทปรงุ
สําเรจ็ หมายถึง อาหาร 
ท่ีได้ผ่านการทาํประกอบ
หรือปรงุสาํเร็จพรอ้มท่ีจะ
รับประทานได ้รวมท้ัง
ของหวานและเครือ่งดื่ม
ชนิดต่างๆ 
• การปกปิดอาหาร 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

17. ในกรณีท่ีมีการปรงุประกอบ
อาหาร ตอ้งปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๕ (๔) หน้า ๑๔ 
• หลักสุขาภิบาลอาหาร 
หมายถงึ การจดัการและ
ควบคุมอาหารใหส้ะอาด
ปลอดภัย ทําได้โดยการ
ควบคุมปัจจัยท่ีสาํคัญ    
ท่ีเป็นสาเหตุทําใหอ้าหาร
สกปรก ไดแ้ก่ บุคคล 
อาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ 
สถานที่ปรงุประกอบสัตว์
และแมลงนําโรค  
 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๒๕ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

      • ในกรณีท่ีเป็นแผง
จําหน่ายอาหาร ซ่ึงมีการ
ทํา ประกอบและปรุง
อาหาร ตอ้งจดัสถานที่ไว้
เป็นสัดสว่น 

18. เครื่องมือ เครือ่งใช้ และภาชนะ
อุปกรณ์ท่ีใช้ ต้องสะอาดและ
ปลอดภัย มกีารลา้งทําความสะอาด
และจัดเก็บท่ีถูกตอ้ง 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๕ (๕) หน้า ๑๔ 
• ภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ 
เช่น เขียง จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และ
แก้วน้าํ ต้องสะอาดและ
ปลอดภัย 

(ข้อ ๑๙ - ๒๓ เฉพาะระดับดี -     
ดีมาก) 
19. จัดให้มีน้าํประปาหรือน้ําสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๑๓ (๔) หน้า ๙ 
• จัดไวส้ําหรับล้างสนิค้า 
ล้างภาชนะ อุปกรณ์ หรือ
ล้างตลาดอย่างเพยีงพอ 
โดยตามกฎกระทรวงไมไ่ด้
กําหนดใหต้ลาดต้องจา่ยน้าํ  
ตามระบบท่ออาจเป็นท่ีเก็บ
สํารองน้ําไว้ใช้ให้มปีริมาณ
เพียงพอต่อการใช้งานใน 
แต่ละวันและสะดวกต่อการ  
นําน้าํมาใช้ แตเ่จา้พนักงาน
ท้องถิ่นอาจแนะนาํให้จา่ย
น้ําผา่นระบบทอ่เพือ่ป้องกนั 
การปนเปื้อนในน้าํใช้และ
เป็นการอํานวยความ
สะดวกใหก้ับผู้ขายของ 



มาตรฐานตลาด 

๑๒๖ ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

20. จัดให้มีท่ีลา้งทําความสะอาด
อาหารและภาชนะ ในบริเวณแผง
จําหน่ายอาหารสด แผงจาํหนา่ย
อาหารประเภทเนือ้สัตว์ชําแหละ  
และแผงจาํหนา่ยอาหารประเภทปรงุ
สําเรจ็ 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๑๓ (๔) หน้า ๙ 
• ผู้รับใบอนญุาตควรจัด
ให้มีท่ีล้างทําความสะอาด
อย่างน้อย ๑ จดุ 

21. มีการกําจัดน้าํท้ิงจากจดุท่ีมีท่ีลา้ง
อย่างถูกสุขลกัษณะ และไม่ก่อให้เกดิ
เหตุเดือดร้อน ราํคาญแก่ประชาชน
ข้างเคียง 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๑๓ (๕) หน้า ๙ 
• ในกรณีจําเป็น     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น       
โดยคําแนะนําของ     
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจกําหนดให้จัดให้มี 
บ่อดักไขมันหรือบ่อพัก
นํ้าเสีย ก่อนระบายนํ้า
ออกสู่ทอ่ระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหล่งนํ้า
สาธารณะก็ได้และต้อง
ดูแลมิให้มีกลิ่นเหม็น  
เป็นประจําทุกวัน 

22. วางสินค้าประเภทอาหาร      
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๓ (๓) หน้า ๑๓ 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๒๗ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

23. ไม่ใช้แสงหรือวสัดอุื่นใดที่ทําให้
ผู้บริโภคมองเห็นอาหารตา่งจาก
สภาพท่ีเป็นจริง 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๓ (๕) หน้า ๑๓ 
• วัสดุอื่นใด เช่น ร่ม 
หรือหลอดไฟ เป็นต้น 

(ข้อ ๒๔ – ๒๕ เฉพาะระดับดีมาก) 
24. ทางเดินภายในตลาดมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๒ 
ข้อ ๑๓ (๑) หน้า ๙ 
• เพ่ือประโยชน์ในการ
สัญจรของผู้ที่เข้ามาซื้อ
สินค้าและใช้ในการขนส่ง
สินค้า อีกทั้งเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการสร้างแผง
จําหน่ายสินค้าแออัด
จนเกินไป 

25. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว ์
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และอาหาร
ทะเลเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

     กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ 
ข้อ ๒๕ (๒) หน้า ๑๔ 
• ต้องเ ก็บรักษา    
ในอุณหภู มิไ ม่ เ กิน ๕  
องศาเซลเซียส     
ในตู้เย็นหรือแช่
นํ้าแข็งตลอด
ระยะเวลาการเก็บ  

 

 

 



มาตรฐานตลาด 

๑๒๘ ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซ้ือ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซ้ือ 
ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

หมายเหตุ 
ชนิดสารปนเปื้อน 

การรับรองผลการตรวจ 
 

ผ่าน  
 

ไม่ผ่าน  
๑. สารฟอร์มาลิน (น้ํายาดองศพ) 
๒. สารกันรา (ซาลิซิลิก) 
๓. สารบอแรกซ์ 
๔. สารฟอกขาว 

 
 
 
 

 
(เฉพาะระดับดีมาก) 
๕. น้ํามันทอดซํ้า 

  

• ตรวจแผงจําหน่ายอาหารสด 
ร้อยละ ๓๐ และต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อน 
• ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อน อย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยงานราชการ
หรือภาคเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 
 
• แผงจําหน่ายอาหารทอด 
ได้รับการตรวจสอบน้ํามันทอดซํ้า
ร้อยละ ๓๐ และต้องพบไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ 
 

 

สรปุผลการประเมิน 
 
       ไมผ่่าน                ผ่าน 

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

                                                               ตําแหน่ง...................................................... 
                                                                                    ผูร้ายงาน 
                                                              วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ........ 
 

 



  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   

                           
ภาคผนวก  ฎ ๑๒๙ 

แบบประเมินตลาดนัดน่าซ้ือ  

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซ้ือ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Comsumer Protection) 

หมายเหตุ 
รายละเอียดท่ีต้องประเมิน 

ผ่านการประเมิน 
 

   ผ่าน  
 

 ไม่ผ่าน  
๑. จัดให้มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด 

  

• รายละเอียดทะเบียน
ประกอบด้วย 
- ชื่อ-นามสกุล (ผู้ขายของ) 
- ท่ีอยู่ 
- เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก 
- ประเภทสินค้าท่ีจําหน่าย 

 
สรปุผลการตรวจ 
                          ไม่ผ่าน                ผา่น 
 
 

สรุปผลการสํารวจ ตรวจประเมินตลาดนัดน่าซื้อทั้ง 3 ด้าน 
 

ชื่อตลาด 
ระดับการรับรอง 

รอผลการตรวจ 
โปรดระบุ ไม่ผ่าน พ้ืนฐาน ระดับ  

ดี 
ระดับ 
ดีมาก 

   (***) (*****) 
 
 

 

 

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

                                                                         ตําแหน่ง........................................ 
                                                                                      ผู้รายงาน 
                                                              วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ........ 
 

 



มาตรฐานตลาด 

๑๓๐ ภาคผนวก ฎ 

หมายเหตุ ๑. เกณฑ์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (๒๕ ข้อ) 
 ระดับพื้นฐาน  ต้องผ่านเกณฑ์ จํานวน ๑๘  ข้อ (ข้อ ๑ – ๑๘) 
 ระดับดี (***)  ต้องผ่านเกณฑ์ จํานวน ๒๓  ข้อ (ข้อ ๑ – ๒๓) 
 ระดับดีมาก (*****) ต้องผ่านเกณฑ์ จํานวน ๒๕  ข้อ (ข้อ ๑ – ๒๕) 

1. เกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร 
  ระดับพื้นฐาน และระดับดี (***) ต้องผ่าน จํานวน ๔  ข้อ 
  ระดับดีมาก (*****)  ต้องผ่าน จํานวน ๕  ข้อ 

2.เกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องผ่านทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  Download แบบฟอร์มจาก http:foodsan.anamai.moph.go.th 
E-mail : nitimak.k@anamai.mail.go.th โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๗๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๖,๐ ๒๕๙๐ ๔๑88 



  

   

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

     ภาคผนวก  ฎ     ๑๓๑ 

 
                

จังหวดั........................................ 
1. ตลาดต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัดน่าซื้อ” (๑ จังหวัด ๑ ตลาดนัด ต้นแบบ) จํานวน ๑ แห่ง 

(อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 
 

ลําดับ 
ชื่อตลาด 

(เป็นทางการ) 
ที่อยู่ ชื่อเจ้าของ/ผู้ดูแลตลาด โทรศัพท์ โทรสาร 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ระดับ 

สิ่งสนับสนุน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   - โล่ประกาศ
เกียรติคุณ 
 

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

                                                                                    ตําแหน่ง............................................................... 
           .............................................................. 

 



 

 

 มาตรฐานตลาด 

๑๓๒   ภาคผนวก  ฎ     

ทะเบียนรายชื่อผู้ขายของในตลาดประเภทที่ ๒ ชื่อตลาด............................................................. 
เลขที่................ถนน........................................หมู่ที่...........ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด..................................... 
ชื่อ – สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้รับผิดชอบดูแล)................................................ตําแหน่ง.....................................โทรศัพท์..................................... 

ข้อมูล  ณ  วันที่........................................ 
 

ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล 
ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 
ประเภทอาหารที่

จําหน่าย บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
          (................................................................) 
                                                                                   ตําแหน่ง................................................................ 
          วันที่...........เดือน.............................พ.ศ...............



  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฏ ๑๓๓ 

ภาคผนวก ฏ 
 

การล้างตลาดตามหลักการสุขาภบิาล 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาดตัวอาคาร    
แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก
น้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาด        
ให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้
สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551) 

การล้างทําความสะอาดตลาดต้องทําเป็นประจําทุกวันเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกจากตลาด
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ และต้องมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลเป็นประจํา    
อย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีเกิดโรคระบาดต้องมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล มีขั้นตอนการล้าง ดังนี้  

1)  กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ ฯลฯ 
2) เจ้าของแผงหรือผู้ขายสินค้าทําความสะอาดแผง และรางระบายน้ําเสีย กวาดเศษขยะไป

รวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือในที่ที่จัดไว้ รวมทั้งกําจัดแมลงและสัตว์นําโรคที่อาจอาศัยอยู่ใน
บริเวณตลาดด้วย 

๓) ทําความสะอาดบนแผงหรือพื้นที่ที่มีคราบไขมันจับ โดยใช้น้ําผสมโซดาไฟราดบนพื้นหรือ
แผง ทิ้งไว้นาน ๑๕-๓๐ นาที และใช้แปรงลวดช่วยขัดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน ส่วนในบริเวณอื่นๆ          
ใช้ผงซักฟอกช่วยในการล้างทําความสะอาด (โซดาไฟใช้ชนิด ๙๖% ในอัตราส่วนดังนี้ โซดาไฟ ๒ ช้อน
โต๊ะ/น้ําครึ่งปี๊บ ในกรณีที่มีไขมันจับตัวหนา โซดาไฟ ๑ ช้อนโต๊ะ/น้ําครึ่งป๊ีบ ในกรณีที่มีไขมันจับตัว
น้อย) 

๔) ใช้น้ําสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก โซดาไฟหรือผงซักฟอก
ให้หมด และกวาดล้างลงสู่รางระบายน้ําเสีย 

๕) ใช้น้ําผสมผงปูนคลอรีน (ผงปูนคลอรีน ๖๐% ๑ ช้อนชา/น้ํา ๑ ป๊ีบ) ใส่ลงในฝักบัวรดน้ํา
และรดบริเวณแผง ทางเดิน ทางระบายน้ําให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกําจัดกลิ่น
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ําส้มสายชูผสมน้ําให้เจือจาง ราดบริเวณที่มีกลิ่นคาวกําจัดกลิ่น 

๖) บริเวณห้องน้ํา ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ําสาธารณะที่ใช้ในตลาดต้อง
ล้างทําความสะอาดโดยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดและล้างด้วยน้ําสะอาด 



 มาตรฐานตลาด 

  
๑๓๔ ภาคผนวก ฏ  

  

๗) บริเวณที่พักขยะต้องเก็บรวบรวมขยะไปกําจัดให้หมด แล้วล้างทําความสะอาดและทําการ
ฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับข้อ ๕ 

๘) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อควรล้างตลาดอย่างถูกหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  เอกสารเผยแพร่ การล้างตลาดตามหลกัการสุขาภบิาล ของกรมอนามัย   
         กระทรวงสาธารณสุข 



                                                                          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

 ภาคผนวก  ฐ ๑๓๕ 

ภาคผนวก ฐ 
 

วิธีการล้างเขียงและแผงจําหน่ายอาหารในตลาดสด 

ขั้นตอนการลา้งเขยีงในตลาดสด 
1. ก่อนล้างควรกวาดเศษอาหารทั้งหมดทิ้งในถังขยะ 
2. สําหรับเขียงขายเนื้อสัตว์ กําจัดคราบไขมัน โดยในบริเวณที่มีไขมันจับหนาใช้โซดาไฟชนิด  

96% ผสมน้ําในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา 1/2 ป๊ิบ ในบริเวณที่ไขมันจับน้อยใช้โซดาไฟชนิด 96% 
ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 1/2 ป๊ิบ   

3. ล้างเขียงโดยใช้น้ําสะอาดผสมน้ํายาทําความสะอาดและแปรงลวดขัดถู 
4. ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ําปูนคลอรีนความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม ใส่ลงในฝักบัวรดน้ําหรือ      

แช่เขียงอย่างน้อย 2 นาที 

ขั้นตอนการล้างแผงจําหน่ายอาหารในตลาดสด 
1. กวาดเศษขยะบนแผงจําหน่ายอาหาร และนําไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะ 
2. บนแผงที่มีคราบไขมันจับ ใช้น้ําผสมโซดาไฟราดลงบนแผงทิ้งไว้นาน 15-30 นาทีและ  

ใช้แปรงลวดถูช่วยในการขจัดคราบไขมัน ส่วนบริเวณอ่ืนใช้น้ํายาทําความสะอาดช่วยในการล้าง      
ในบริเวณที่ไขมันจับหนาใช้โซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา ๑/๒ ป๊ีบ ในบริเวณ   
ที่ไขมันจับน้อยใช้โซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา ๑/๒ ป๊ีบ  

3. ใช้น้ําสะอาดฉีดล้างบนแผง  และกวาดล้างลงสู่ร่องระบายน้ําเสียเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและ
โซดาไฟออกให้หมด 

4. ใช้น้ําปูนคลอรีน ความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม ใส่ลงในฝักบัวรดน้ํา รดบริเวณแผงจําหน่าย
อาหารปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกําจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาว ให้ใช้             
หัวน้ําส้มสายชูผสมน้ําให้เจือจางแล้วราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

๑๓๖ ภาคผนวก  ฐ   

วิธีการเตรียมน้ําปนูคลอรนี 

ความเข้มข้นของน้ําปูนคลอรีน 
สัดส่วนและวิธีการเตรียม 

ผงปูนคลอรีน  60% วิธีการเตรียม 
  50 พีพีเอ็ม   
100 พีพีเอ็ม   
200 พีพีเอ็ม   

          1/2 ช้อนชา 
             1 ช้อนชา 
             2 ช้อนชา 

ผสมผงปูนคลอรีนตามอัตราสว่น
ที่ต้องการในน้ํา 1 แก้ว คนให้
เข้ากันทิ้งไว้ให้ตกตะกอน        
รินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใส         
ผสมในน้ําสะอาด 1 ป๊ีบ           
(20 ลิตร) คนให้เข้ากันก็จะได้
น้ําปูนคลอรีนความเข้มข้น  
ตามต้องการ 

ขั้นตอนการเตรียมน้ําปนูคลอรีน 
1. ผสมผงปูนคลอรีน 60% ตามอัตราส่วน 1/2 ช้อนชา หรือ 1 ช้อนชา หรือ 2 ช้อนชา  

ในน้ํา  1/2 ขัน คนให้เข้ากัน 
2. ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 
3. รินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใส ผสมในน้ําสะอาด 1 ป๊ีบ (20 ลติร)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  เอกสารเผยแพร่ วิธกีารล้างเขียงและแผงจาํหน่ายอาหารในตลาดสด  ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฑ ๑๓๗ 

ภาคผนวก ฑ 
 

ภาชนะใส่อาหาร 
การเลือกภาชนะใส่อาหาร 

• หลักเกณฑ์ในการเลือกภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหาร 
    1. ภาชนะอุปกรณ์ต้องไม่ทํา หรือประกอบด้วยวัสดุที่เป็นพิษ เช่น ไม่ทําจากวัสดุที่ใช้แล้ว 

ไม่มีการแต่งสีในส่วนที่จะสัมผัสอาหาร 
   2. ภาชนะอุปกรณ์ ต้องมีความแข็งแรงทนทานไม่ชํารุดสึกหรอ หรือแตกกะเทาะ เป็นสนิมง่าย 

ทนต่อการกัดกร่อนของอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเค็มจัดได้ 
     3. มีรูปแบบทําความสะอาดง่าย และมีความปลอดภัยในการนํามาใช้ มีผิวเรียบ ไม่มีร่อง   

ซอก มุมปากไม่แคบ ก้นไม่ลึกจนเกินไป 
     4. ป้องกันการปนเปื้อนได้ เช่น ภาชนะใส่น้ําด่ืม/เครื่องดื่ม ต้องมีฝาปิด มีก๊อกหรือ          

ทางเทน้ําออก เป็นต้น 

การล้างภาชนะใส่อาหาร 
• การล้างภาชนะอุปกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก คราบไขมัน ฝุ่นละอองที่ติดอยู่

บนผิวภาชนะ โดยพิจารณาดังนี้ 
1. ต้องล้างทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้แล้ว 
2. หากไม่แน่ใจว่าภาชนะอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้สะอาดเพียงพอ เช่น พบคราบไขมัน          

ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกตกค้างอยู่บนภาชนะ ต้องล้างให้สะอาดอีกครั้ง 
๓. หากภาชนะอุปกรณ์ถูกปนเปื้อนระหว่างการใช้ เช่น ทําตก หล่น หรือมีแมลงวันไต่ตอม  

ต้องนําไปล้างให้สะอาดอีกครั้ง 
• การล้างภาชนะทําได้ 2 วิธี คือ   

1. การล้างด้วยมือ 
2. การล้างด้วยเครื่องล้างภาชนะ 

การล้างด้วยมือ 
• ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว เมื่อจะนํามาล้างต้องแยกภาชนะออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 ภาชนะใส่อาหารคาว 
ประเภทที่ 2 ภาชนะใส่อาหารหวานและแก้วน้ําโดยล้างภาชนะใส่อาหารหวานและแก้วน้ําก่อน 

 
 



มาตรฐานตลาด                                                                    

๑๓๘ ภาคผนวก  ฑ  

• ขั้นตอนการล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยมือ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ก่อนล้าง ควรกวาดเศษอาหารทั้งหมดทิ้งในถังขยะ 
2. ล้างภาชนะด้วยน้ําผสมน้ํายาล้างจาน เพื่อล้างคราบไขมัน เศษอาหาร และสิ่งสกปรกที่

ติดค้างอยู่ โดยใช้ฟองน้ํา ผ้าสะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ ช่วยในการทําความสะอาด ในฤดูหนาว
หากใช้น้ําอุ่นผสมน้ํายาล้างจาน จะช่วยกําจัดไขมันได้มากขึ้น 

3. ล้างด้วยน้ําสะอาดอีก 2 ครั้ง เพื่อล้างน้ํายาล้างจานและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ยังค้างอยู่
ออกให้หมด แล้วควํ่าให้แห้งเอง หรือผึ่งแดดในบริเวณที่ไม่มีฝุ่น หรือแมลงวัน ห้ามใช้ผ้าเช็ด 

4. ในกรณีที่เกิดโรคระบาด ให้ใช้น้ําร้อนที่มีอุณหภูมิ 82-87 °c หรือน้ําผสมน้ําคลอรีนที่มี
ความเข้มข้น 100 ppm. (ทําได้โดยใช้ผงปูนคลอรีน 60% 1 ช้อนชา ละลายน้ําในน้ํา 1 แก้ว ทิ้งให้
ตกตะกอนแล้วนําเฉพาะส่วนน้ําใสผสมกับน้ําสะอาด 20 ลิตร) แช่ภาชนะไว้อย่างน้อย 2 นาที           
เพื่อฆ่าเชื้อโรค 

การล้างด้วยเครื่องล้างภาชนะ 
      การล้างด้วยเครื่องล้างจานภาชนะ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องจะทําให้ภาชนะไม่สะอาด เนื่องจาก
การทําความสะอาดของเครื่องล้างจะใช้แรงฉีดของน้ํา ไม่ใช้แรงขัดถูแบบการล้างด้วยมือ ข้อควร
ปฏิบัติในการล้างภาชนะด้วยเครื่อง มีดังนี้ 

1. กวาดเศษอาหาร และสิ่งสกปรกทิ้งลงในถังขยะแล้วล้างหรือแช่ภาชนะด้วยน้ําเปล่า    
ก่อนนําเข้าเครื่อง   

2. จัดวางภาชนะเข้าเครื่องให้ถูกต้อง เรียงให้เป็นระเบียบในตะแกรงหรือตะกร้าตามระบบ
ของเครื่อง ไม่วางซ้อนทับกันโดยเฉพาะช้อนส้อม 

3. ใช้น้ํายาทําความสะอาดที่มีความเข้มข้น และปริมาณที่เหมาะสม 
4. เมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบความสะอาดของภาชนะหลังการล้าง  

และนําภาชนะออกจากเครื่อง 
5. ทําความสะอาดเครื่องล้างทุกครั้ง ภายหลังการใช้เครื่องล้างภาชนะบางแบบ สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ํา และต้ังเวลาปรับวงจรอัตโนมัติได้ บางครั้งอาจมีการผสมน้ํายา  
ทําให้แห้งกับน้ําสะอาดในการล้างครั้งสุดท้าย 

การทําให้ภาชนะใส่อาหารแห้ง 
การทําแห้ง ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทําความสะอาดแล้วต้องนํามาผึ่งให้แห้งเอง โดยควํ่าบน

ตะแกรงหรือตะกร้า หากสามารถวางผึ่งในที่มีแสงแดดส่องถึง เพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยก็จะดี ภาชนะที่ล้าง
ด้วยเครื่องล้างภาชนะส่วนมากจะถูกเป่าให้แห้ง ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทําความสะอาดแล้วไม่ควรใช้ผ้า
เช็ด เพราะจะทําให้เกิดการปนเปื้อนจากผ้า 



 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ฑ ๑๓๙ 

การเก็บภาชนะใส่อาหาร 
• ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทําความสะอาดแล้วควรเก็บด้วยวิธีการ ดังนี้ 

1. เก็บเฉพาะภาชนะอุปกรณ์ที่ผึ่งแห้งดีแล้วเท่านั้น ไม่นําภาชนะอุปกรณ์ที่ยังเปียกอยู่มาเก็บ 
2. บริเวณที่เก็บต้องสะอาด ไม่เปียกช้ืนมีการปกปิด ไม่มีสัตว์แมลงนําโรค ไม่เก็บบริเวณ

เดียวกับที่เก็บสารเคมีอันตราย และที่เก็บต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

การใชภ้าชนะอุปกรณใ์ส่อาหาร 
• ก่อนนําภาชนะอุปกรณ์ไปใช้ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจดูว่าภาชนะอุปกรณ์ที่จะนําไปใช้ต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดเสมอ 
2. ภาชนะอุปกรณ์ต้องไม่ชํารุด กะเทาะ หรือแตกร้าว 
3. ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว ต้องมีวัสดุห่อหุ้มมิดชิด 
4. ภาชนะที่จะนํามาใช้กับอาหาร ต้องไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีอันตราย 

• ระหว่างการใช้อุปกรณ์ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. หลีกเลี่ยงการจับต้องส่วนของภาชนะอุปกรณ์ที่จะสัมผัสอาหาร 
2. ใช้ภาชนะให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร เช่น ไม่ใช้พลาสติกกับอาหารร้อนจัดหรือ           

มีรสเปรี้ยว/เค็มจัด ไม่ใช้ถุงพลาสติกเย็นใส่ของร้อน 
3. เขียง ต้องแยกใช้ระหว่างอาหารดิบกับอาหารสุก และมีฝาชีครอบระหว่างที่ไม่ใช้งาน 
4. ไม่วางช้อน ตะเกียบ หรือทัพพีบนพื้นโต๊ะ ให้วางในจาน 
5. ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร ห้ามนําไปใส่สารเคมีอันตราย หรือสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร 

  6. ใบไม้ที่นํามาห่ออาหาร เช่น ใบบัว ใบตอง ต้องสด ใหม่ และล้างทําความสะอาดก่อนใช้
ห่ออาหาร 

7. ห้ามใช้ถุงกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์มาบรรจุอาหารโดยตรง  
โดยเฉพาะอาหารทอด 

8. ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอด ถุงพลาสติก จานกระดาษ   
เมื่อใช้แล้วไม่ควรนํากลับมาใช้อีก 

 
 
 
 
 

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ ภาชนะใส่อาหาร ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณุสข 



  

   

 
ที่ปรึกษา 

 

1. นายวัลลภ   พริ้งพงษ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

2. นายสมศักด์ิ   ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3. นายชาญนะ      เอี่ยมแสง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. นายโชคชัย    เดชอมรธัญ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 

 
คณะผู้จัดทํา 

 

๑. นายวิจารณ์   ตันติธรรม  วิศวกรโยธาชํานาญการ  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒. ร.อ.หญิงนิธิมา   เคารพครู  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
     สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย 
๓. นายวรวุฒิ    สอนมั่น   เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวิเทศสัมพันธ์  
     สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
๔. นางสาวพลาพร สมพรบรรจง  ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     เทศบาลนครรังสิต  
๕. นายกฤษฎา  ช่ืนอิ่ม   ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
     และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครนนทบุรี 
๖. นางศุภาวีร์       บุญเถื่อน  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและการสาธารณสุข  

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
๗. นายสิริโรจน์   พิมลลิขิต  หัวหน้างานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค 
     เทศบาลนครนครปฐม 
๘. นายสมหมาย   บุปผามาโล  สถาปนิก 6 ว เทศบาลนครนนทบุรี 
๙. นางสมศรี       มัจฉากล่ํา  นักบริหารงานสาธารณสุข 6  
     องค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําผึ้ง 
     อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐. นายยุทธภูมิ อินตะไชย  วิศวกรโยธา 4  

      องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง 
      อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 



 

 
คณะผู้จัดทํากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๑. นายรังสรรค์   เอี่ยมบุตรลบ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
๒. นายธนา    ยันตรโกวิท  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการพัฒนา 
     เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 
๓. นายบรเมศร์   ธีระคําศรี  ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
๔. นายจรัญ    พุ่มพวง   ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
๕. นางสาวอัจฉรา  วงษ์เอก   ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖. นายภูวณัฏฐ์  ธนธัญเกียรต์ิ  ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริการท้องถิ่น 
๗. นายวัชรินทร์  จันทเขต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๘. นายพีรวิทย์   พงค์สุรชีวิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๙. นางมณฑิรา   สุวรรณมณีรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นางสาวบุญสิตา ภักดีกิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 


