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กฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
สํา หรั บ สุข ลั กษณะของตลาดในเขตองค การบริ ห ารสว นตํา บลให เป น ไปตามขอ กํ าหนด
ของทองถิ่น ทั้ง นี้ ใหคํ านึงถึง สภาพของทองถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรัก ษาสภาพ
สิ่งแวดลอม โดยอาจใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทาง
ในการออกขอกําหนดก็ได
ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ ที่มี
สภาพเปนของสด
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“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวที่มี
การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ เพื่อใหอาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร
ผูสัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปน
พาหะนําโรค
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย
สินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมี
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช
ตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
หมวด ๑
ลักษณะของตลาด
ขอ ๔ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน
สวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน
สวนที่ ๒
ขอ ๕ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอัน ตรายตอสุขภาพอนามัย
เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
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สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๖ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๗ อาคารสิ่ ง ปลู ก สร า งสํ า หรั บ ผู ข ายของต อ งมี แ ละเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละ
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง
ไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขัง
และไมลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้น หรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกัน สัตว เชน
สุนัข มิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
(๑๐) น้ํา ประปาหรื อ น้ํา สะอาดแบบระบบท อ อย างเพีย งพอสํา หรับ ลา งสิน ค าหรือ ล างมื อ
ทั้งนี้ ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบาย
น้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
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(ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา ไมนอยกวา
๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผง ขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด ๑ จุดตอ
จํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง
(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริม าณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงขึ้น ไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถือเปน ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมี
ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กําหนดได
ขอ ๘ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใ ห ใ ช บั งคั บกั บ ตลาดที่ จั ดตั้ งขึ้ น ก อ นวั น ที่ กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมี
ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได
ขอ ๙ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูใ น
อาคารตลาดตองแยกเปน สัดสวนโดยเฉพาะ มีผ นังกั้น โดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหาร
โดยตรง
ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการ
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ปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ
อางลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๓ สถานที่ สํ า หรั บ ผู ข ายของต อ งมี แ ละเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรั บผูขายของประเภทอาหารสดตองจั ดใหเ ปน สัด สวนโดยเฉพาะ โดยมี
ลัก ษณะเป น พื้น เรีย บ แข็ง แรง ไม ลื่น สามารถล า งทํ า ความสะอาดได ง าย และไม มีน้ํ า ขัง เช น
พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต
(๓) แผงจําหนายสิน คาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริ เวณแผงจํา หนายอาหารสด แผงจําหน ายอาหารประเภทเนื้อ สัตวชํ าแหละ และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปน
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือ
บอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
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ขอ ๑๔ ต อ งจั ด ให มี ห อ งส ว ม ที่ ป ส สาวะและอ า งล า งมื อ ตามจํ า นวนและหลั ก เกณฑ
ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน
๕๐ เมตร
ขอ ๑๕ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
มูลฝอยในแตละวั น และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เ จาพนักงานทองถิ่ น กําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปน
ตลาดประเภทที่ ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกัน พิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
หมวด ๒
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๑๗ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ขอ ๑๘ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๙ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ง ตลาดประเภทที่ ๑ ต องรั บ ผิ ดชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใ ชงานไดดีตลอดเวลา เชน
ตัวอาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณ
ตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
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(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ง ในกรณี ที่ มีก ารระบาดของโรคติ ดต อ เจ าพนั กงานทอ งถิ่น โดยคํ า แนะนํา ของ
เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒๐ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ
การบํารุงรักษาตลาดและการรัก ษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถู ก
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปด
ใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการ
ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงใหปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพื้นตลาด
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ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและ
ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆา
หรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุ
รําคาญ เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๓
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒๒ ผูข ายของและผูช วยขายของในตลาดต อ งปฏิบั ติ แ ละให ความร วมมือ กั บผู รั บ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
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(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุ ขภาพตามที่เ จา พนัก งานท องถิ่ น กํ าหนดโดยคํา แนะนํ าของเจา พนั กงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๓ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนาย
สินคา ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสิน คาบนแผงจําหนายสิน คาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสิน คาล้ําแผง
จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสิน คาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอ
ระบบการระบายอากาศ และแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด โดยสูง
จากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมี
การรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอ เติม แผงจํา หนายสิน คา เว น แตจ ะไดรับ อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปน โรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่
นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว างขายสิ น คาตอ งแตงกายสุภาพ สะอาด เรี ยบรอย หรือตามที่เจา พนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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(๓) ในระหวา งขายสิน คาประเภทอาหารตองปฏิบั ติตามหลั กสุขอนามั ยสวนบุค คล เช น
ไมไอหรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอน
หยิบหรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใ หถูกสุขลักษณะในการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไมเกิน
๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตอ งใชเครื่อ งใช ภาชนะที่สะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกัน การปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใช
การไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่
ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม
ชอนและสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บ
ที่ถูกตอง
หมวด ๔
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ
ขอ ๒๖ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุ
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อันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง
(๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพื้นผิวภาชนะ
อุปกรณ หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรีย
ที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด
(๒) มีปริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกินกวาเกณฑ
ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเปน แหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด
ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ
ที่ติดตอมาจากสัตว และโรคอื่น ที่ตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ หรือพบ
ผูปวยเปนโรคติดตอซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรค
ซึ่งทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น
(๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
ขอ ๒๗ ห า มมิ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อนุ ญ าตให ผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การตลาดในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ เว น แต จ ะเป น การดํ า เนิ น การของราชการส ว นท อ งถิ่ น เอง ที่ ไ ม ก อ ผลกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตอง
ครบถ ว นแล ว ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มอบหมายให เ จ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ จะแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็น เกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทั้งนี้ กอนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต ตองใหผูขออนุญาตหรือผูที่
จะไดรับ ผลกระทบจากการออกคํา สั่งมี โอกาสที่ จะไดท ราบขอเท็จจริงอยางเพีย งพอและมีโอกาส
ไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่งดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ ภายใตบังคับขอ ๒ ขอ ๗ วรรคสอง และขอ ๘ วรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาต
ใหจั ดตั้ งตลาดอยู ใ นวั น ที่ กฎกระทรวงนี้ใ ช บัง คับ ดํ าเนิน การแก ไขหรือ ปรั บปรุ งตลาดให ถูก ตอ ง
ตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหราชการสว นทอ งถิ่น จัดประชุ ม ชี้แ จงผู ประกอบกิ จการตลาดในเขตทอ งถิ่น นั้น ภายใน
สามสิบวัน นับ แตวัน ที่กฎกระทรวงมีผ ลใชบังคับ เพื่อ ใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการบังคับ ใช
กฎหมายของราชการสวนทองถิ่นนั้น
เมื่อไดประชุมชี้แ จงแลว ภายในหกสิบวัน ใหราชการสวนทองถิ่น ดําเนิน การสํารวจสภาพ
สุขลั กษณะของตลาดของเอกชนในเขตรั บผิด ชอบให แ ลว เสร็ จ หากพบวาตลาดใดมีสภาพไมถู ก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่น เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับหนังสือแจงให
จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด หากผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดไมใหความรวมมือและไมมีการ
จัดทําแผนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๔๕
หรือมาตรา ๕๙ แลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ภายใตบังคับขอ ๒ ขอ ๗ วรรคสอง และขอ ๘ วรรคสอง ใหกระทรวง ทบวง
กรม ราชการสวนทอ งถิ่น หรือ องค การของรั ฐ ที่ได จัด ตั้งตลาดขึ้น ตามอํา นาจหนา ที่อ ยูใ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดําเนิน การแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และตองเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคการของรัฐเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น สําหรับราชการสวนทองถิ่น
ใหเ สนอแผนดั งกล าวตอ ผูวา ราชการจังหวั ด เวน แตก รุงเทพมหานครให เสนอตอรั ฐ มนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย
ใหไว ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน กิจการตลาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบัน และเนื่องจากยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด เชน โรคระบบทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) และโรคไขหวัดนก ดังนั้น เพื่อคุมครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ใหไดบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง
“อาหารปลอดภัย” สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดใหถูกสุขลัก ษณะ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชนและวิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล และแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

