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กฎกระทรวง 
ว�าด�วยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป0นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข�อ ๒  กฎกระทรวงน้ีให�ใช�บังคับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และ

กรุงเทพมหานคร 
สําหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองค@การบริหารส�วนตําบลให�เป0นไปตาม

ข�อกําหนดของท�องถ่ิน  ท้ังน้ี ให�คํานึงถึงสภาพของท�องถ่ิน สุขอนามัยของประชาชน และการรักษา
สภาพสิ่งแวดล�อม โดยอาจใช�หลักเกณฑ@ วิธีการ และมาตรการท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงน้ีเป0น
แนวทางในการออกข�อกําหนดก็ได� 

 
ข�อ ๓  ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาหารสด” หมายความว�า อาหารประเภทสัตว@ เน้ือสัตว@ ผัก ผลไม� และของอ่ืนๆ 

ท่ีมีสภาพเป0นของสด 
“อาหารประเภทเน้ือสัตว@ชําแหละ” หมายความว�า อาหารสดประเภทเน้ือสัตว@หรือ

เน้ือสัตว@ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน�ายสินค�า 
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว�า อาหารท่ีได�ผ�านการทํา ประกอบหรือ

ปรุงสําเร็จพร�อมท่ีจะรับประทานได� รวมท้ังของหวานและเคร่ืองด่ืมชนิดต�าง ๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว�า การจัดการและควบคุมปHจจัยต�างๆ เพ่ือให�

อาหารสะอาดปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีท่ีเป0นพิษซึ่งเป0นอันตรายต�อสุขภาพอนามัยของ
ผู�บริโภค เช�น อาหาร ผู�สัมผัสอาหาร สถานท่ีทํา ประกอบ ปรุง และจําหน�ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ@ 
สัตว@และแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรค 

“การล�างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว�า การทําความสะอาดตัว
อาคาร แผงจําหน�ายสินค�าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายนํ้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ�อดักไขมัน 
บ�อพักนํ้าเสีย ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ห�องส�วม ท่ีปHสสาวะ อ�างล�างมือ และบริเวณตลาด

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓ ก/หน�า ๕/๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ 
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ให�สะอาด ไม�มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย� ฝุNนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังให�มีการฆ�าเช้ือ  
ท้ังน้ี สารเคมีที่ใช�ต�องไม�มีผลกระทบต�อระบบบําบัดนํ้าเสียของตลาด 

 
หมวด ๑ 

ลักษณะของตลาด 
   

 
ข�อ ๔  ตลาดแบ�งออกเป0น ๒ ประเภท ดังน้ี 
(๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได�แก� ตลาดท่ีมีโครงสร�างอาคาร และมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไว�ใน ส�วนท่ี ๑ 
(๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได�แก� ตลาดท่ีไม�มีโครงสร�างอาคาร และมีลักษณะตามท่ี

กําหนดไว�ใน ส�วนท่ี ๒ 
 
ข�อ ๕  ท่ีต้ังของตลาดต�องอยู�ห�างไม�น�อยกว�า ๑๐๐ เมตร จากแหล�งท่ีก�อให�เกิด

มลพิษ ของเสียโรงเลี้ยงสัตว@ แหล�งโสโครก ท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป0นอันตรายต�อ
สุขภาพอนามัยเว�นแต�จะมีวิธีการปQองกันซึ่งเจ�าพนักงานสาธารณสุขได�ให�ความเห็นชอบแล�ว 

 
ส�วนท่ี ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 
   

 
ข�อ ๖  ตลาดประเภทท่ี ๑ ต�องมีส�วนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสร�าง คือ 

อาคารสิ่งปลูกสร�างสําหรับผู�ขายของ ท่ีขนถ�ายสินค�า ห�องส�วม ท่ีปHสสาวะ อ�างล�างมือ ท่ีเก็บรวบรวม
หรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนน้ี 

 
ข�อ ๗  อาคารสิ่งปลูกสร�างสําหรับผู�ขายของต�องมีและเป0นไปตามหลักเกณฑ@และ

สุขลักษณะ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว�างไม�น�อยกว�า ๔ เมตร และมีทางเข�าออกบริเวณตลาด

กว�างไม�น�อยกว�า ๔ เมตร อย�างน�อยหน่ึงทาง 
(๒) ตัวอาคารตลาดทําด�วยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคาสร�างด�วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต�องมีความ

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดน้ัน 
(๔) พ้ืนทําด�วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม�ดูดซึมนํ้า เรียบ ล�างทําความสะอาดง�าย ไม�มีนํ้า

ขังและไม�ลื่น 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว�างไม�น�อยกว�า ๒ เมตร 
(๖) เคร่ืองก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด�วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปQองกันสัตว@ 

เช�น สุนัข มิให�เข�าไปในตลาด 
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม�มีกลิ่นเหม็นอับ 
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(๘) ความเข�มของแสงสว�างในอาคารตลาดไม�น�อยกว�า ๒๐๐ ลักซ@ 
(๙) แผงจําหน�ายสินค�าประเภทอาหารทําด�วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ

ทําความสะอาดง�าย มีความสูงจากพ้ืนไม�น�อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า ๑.๕ ตารางเมตร 
และมีทางเข�าออกสะดวก โดยมีที่น่ังสําหรับผู�ขายของแยกต�างหากจากแผง 

(๑๐) นํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดแบบระบบท�ออย�างเพียงพอสําหรับล�างสินค�าหรือล�าง
มือ  ท้ังน้ี ต�องวางท�อในลักษณะท่ีปลอดภัย ไม�เกิดการปนเปTUอนจากนํ้าโสโครก ไม�ติดหรือทับกับท�อ
ระบายนํ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีท่ีล�างอาหารสดอย�างน�อย ๑ จุด และในแต�ละจุดจะต�องมีกVอกนํ้า ไม�
น�อยกว�า ๓ กVอก กรณีท่ีมีแผงจําหน�ายอาหารสดต้ังแต� ๓๐ แผง ข้ึนไป ต�องจัดให�มีท่ีล�างอาหารสด ๑ 
จุดต�อจํานวนแผงจําหน�ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ�าเกิน ๑๕ แผง ให�ถือเป0น ๓๐ 
แผง 

(ข) มีกVอกนํ้าประจําแผงจําหน�ายอาหารประเภทเน้ือสัตว@ชําแหละ และแผง
จําหน�ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

(ค) มีท่ีเก็บสํารองนํ้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต�อการใช� กรณีท่ีมีแผง
จําหน�ายอาหารสดต้ังแต� ๕๐ แผงข้ึนไป ต�องจัดให�มีนํ้าสํารองอย�างน�อย ๕ ลูกบาศก@เมตรต�อจํานวน
แผงจําหน�ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ�าเกิน ๕๐ แผง ให�ถือเป0น ๑๐๐ แผง 

(๑๑) ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าท้ิง และทางระบายนํ้าตามกฎหมายว�าด�วยการ
ควบคุมอาคาร  ท้ังน้ี ให�มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ�อดักไขมันด�วย 

(๑๒) การติดต้ังระบบการปQองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (๑) และ (๕) มิให�ใช�บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนก�อนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 

๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช�บังคับ และมี
ข�อจํากัดเร่ืองพ้ืนท่ีซึ่งไม�อาจจัดให�มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข�าออกบริเวณตลาด และทางเดิน
ภายในอาคารตามท่ีกําหนดได� 

 
ข�อ ๘  ต�องจัดให�มีท่ีขนถ�ายสินค�าต้ังอยู�ในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ี

เพียงพอสําหรับการขนถ�ายสินค�าในแต�ละวัน และสะดวกต�อการขนถ�ายสินค�าและการรักษาความ
สะอาด 

ความในวรรคหน่ึงมิให�ใช�บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนก�อนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช�บังคับ และมีข�อจํากัด
เร่ืองพ้ืนท่ีซึ่งไม�อาจจัดให�มีที่ขนถ�ายสินค�าตามท่ีกําหนดได� 

 
ข�อ ๙  ต�องจัดให�มีห�องส�วม ท่ีปHสสาวะและอ�างล�างมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนด

ในกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร และต้ังอยู�ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู�
ในอาคารตลาดต�องแยกเป0นสัดส�วนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไม�ให�มีประตูเปWดสู�บริเวณจําหน�ายอาหาร
โดยตรง 

 
ข�อ ๑๐  ต�องจัดให�มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�า

ด�วยการควบคุมอาคาร ต้ังอยู�นอกตัวอาคารตลาดและอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเข�าออกได�สะดวก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มีการปกปWดและปQองกันไม�ให�สัตว@เข�าไปคุ�ยเข่ีย ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว�าเหมาะสมกับตลาดน้ัน 

 
ข�อ ๑๑  ต�องจัดให�มีท่ีจอดยานพาหนะอย�างเหมาะสมตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ิน

กําหนด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 
   

 
ข�อ ๑๒  ตลาดประเภทท่ี ๒ ต�องจัดให�มีสถานท่ีสําหรับผู�ขายของ ห�องส�วม ท่ี

ปHสสาวะ อ�างล�างมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนน้ี 
 
ข�อ ๑๓  สถานท่ีสําหรับผู�ขายของต�องมีและเป0นไปตามหลักเกณฑ@และสุขลักษณะ 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว�างไม�น�อยกว�า ๒ เมตร 
(๒) บริเวณสําหรับผู�ขายของประเภทอาหารสดต�องจัดให�เป0นสัดส�วนโดยเฉพาะ โดย

มีลักษณะเป0นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม�ลื่น สามารถล�างทําความสะอาดได�ง�าย และไม�มีนํ้าขัง เช�น พ้ืน
คอนกรีต พ้ืนท่ีปูด�วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดด�วยยางแอสฟHลต@ 

(๓) แผงจําหน�ายสินค�าประเภทอาหารทําด�วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความ
สะอาดง�ายมีความสูงจากพ้ืนไม�น�อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป0นแบบพับเก็บได� 

(๔) นํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดอย�างเพียงพอ และจัดให�มีท่ีล�างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน�ายอาหารสด แผงจําหน�ายอาหารประเภทเน้ือสัตว@ชําแหละ และแผง
จําหน�ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

(๕) ทางระบายนํ้าจากจุดท่ีมีท่ีล�าง โดยเป0นรางแบบเปWด ทําด�วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มี
ความลาดเอียงให�สามารถระบายนํ้าได�สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก�อนระบายนํ้าออกสู�ท�อระบายนํ้า
สาธารณะหรือแหล�งนํ้าสาธารณะ และไม�ก�อให�เกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญแก�ประชาชนข�างเคียง ใน
กรณีจําเป0นเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให�จัดให�มีบ�อ
ดักไขมันหรือบ�อพักนํ้าเสีย ก�อนระบายนํ้าออกสู�ท�อระบายนํ้าสาธารณะหรือแหล�งนํ้าสาธารณะก็ได� 

(๖) กรณีท่ีมีโครงสร�างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ�าใบ เต็นท@ ร�มหรือสิ่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต�องอยู�ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 

 
ข�อ ๑๔  ต�องจัดให�มีห�องส�วม ท่ีปHสสาวะและอ�างล�างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ@

ด�านสุขลักษณะท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู�ใน
ท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ เว�นแต�จะจัดให�มีส�วมเคลื่อนท่ี ส�วมสาธารณะ ส�วมเอกชนหรือส�วม
ของหน�วยงานราชการท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�อยู�ในบริเวณใกล�เคียง ท้ังน้ี ให�มีระยะห�างจากตลาดไม�เกิน 
๕๐ เมตร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๑๕  ต�องจัดให�มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย�างเพียงพอท่ีจะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแต�ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข�อ ๑๖  เม่ือผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ได�ดําเนินกิจการต�อเน่ืองกัน

เป0นระยะเวลาหน่ึงแล�ว ถ�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินเห็นว�าตลาดประเภทท่ี ๒ น้ัน มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
เป0นตลาดประเภทท่ี ๑ ได� ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินและผู�รับใบอนุญาตร�วมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒ ให�เป0นตลาดประเภทท่ี ๑ ตามกฎกระทรวงน้ี ตามระยะเวลาและ
ข้ันตอนท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินกิจการตลาด 
   

 
ข�อ ๑๗  การจัดวางสินค�าในตลาดแต�ละประเภทต�องจัดให�เป0นหมวดหมู�และไม�

ปะปนกันเพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและปQองกันการปนเปTUอนในอาหาร 
 
ข�อ ๑๘  การเปWดและปWดตลาดต�องเป0นไปตามเวลาท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด 
 
ข�อ ๑๙  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ ต�องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการ

บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป0นระเบียบเรียบร�อยในตลาดให�ถูกสุขลักษณะ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) บํารุงรักษาโครงสร�างต�างๆ ของตลาด ให�อยู�ในสภาพท่ีใช�งานได�ดีตลอดเวลา 
เช�น ตัวอาคาร พ้ืน ฝQาเพดาน แผงจําหน�ายสินค�า ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าท้ิง และทางระบายนํ้า 
อุปกรณ@ต�างๆ เช�น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กVอกนํ้า ท�อนํ้าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 

(๒) จัดให�มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอยบ�อดักไขมัน ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าท้ิง และทางระบายนํ้า มิให�มีกลิ่นเหม็นเป0นประจําทุก
วัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลห�องส�วม ท่ีปHสสาวะและอ�างล�างมือให�อยู�ในสภาพท่ีสะอาด ใช�การได�ดี และ
เปWดให�ใช�ตลอดเวลาท่ีเปWดตลาด 

(๔) จัดให�มีการล�างทําความสะอาดตลาดเป0นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน�าย
อาหารสดและแผงจําหน�ายอาหารประเภทเน้ือสัตว@ชําแหละ และมีการล�างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย�างน�อยเดือนละหน่ึงคร้ัง ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต�อ เจ�าพนักงานท�องถ่ินโดย
คําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ�งให�มีการล�างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว�า
เดือนละหน่ึงคร้ังก็ได� 

(๕) จัดให�มีการกําจัดสัตว@หรือแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย�างน�อย
เดือนละหน่ึงคร้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๖) ดูแลแผงจําหน�ายอาหารประเภทเน้ือสัตว@ชําแหละมิให�ปล�อยนํ้าหรือของ
เหลวไหลจากแผงลงสู�พ้ืนตลาด และจัดให�มีทางระบายนํ้าหรือของเหลวลงสู�ทางระบายนํ้าหลักของ
ตลาด 

 
ข�อ ๒๐  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ต�องรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการ

บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป0นระเบียบเรียบร�อยภายในตลาดให�ถูก
สุขลักษณะ ดังต�อไปน้ี 

(๑) จัดให�มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอยรวมท้ังกรณีท่ีมีบ�อดักไขมัน บ�อพักนํ้าเสีย และทางระบายนํ้า มิให�มีกลิ่นเหม็นเป0นประจําทุก
วัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลห�องส�วม ท่ีปHสสาวะ และอ�างล�างมือให�อยู�ในสภาพท่ีสะอาด ใช�การได�ดี 
และเปWดให�ใช�ตลอดเวลาท่ีเปWดตลาด 

(๓) จัดให�มีการล�างทําความสะอาดตลาดเป0นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน�าย
อาหารสดและแผงจําหน�ายอาหารประเภทเน้ือสัตว@ชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต�อ ให�
ดําเนินการล�างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงาน
สาธารณสุขแจ�งให�ปฏิบัติ 

(๔) จัดให�มีการปQองกันไม�ให�นํ้าหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน�ายอาหารประเภท
เน้ือสัตว@ชําแหละลงสู�พ้ืนตลาด 

 
ข�อ ๒๑  เพ่ือประโยชน@ในการปQองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเป0นอันตราย หรือการ

ระบาดของโรคติดต�อ ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ต�องไม�
กระทําการและต�องควบคุมดูแลมิให�ผู�ใดกระทําการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) จําหน�ายอาหารท่ีไม�สะอาดหรือไม�ปลอดภัยตามกฎหมายว�าด�วยอาหารในตลาด 
(๒) นําสัตว@ทุกชนิดเข�าไปในตลาด เว�นแต�สัตว@ที่นําไปขังไว�ในท่ีขังสัตว@เพ่ือจําหน�าย 
(๓) ฆ�าหรือชําแหละสัตว@ใหญ� เช�น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ัง

ฆ�าหรือชําแหละสัตว@ปYกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข�หวัดใหญ�ท่ีติดต�อมาจากสัตว@ในเขตท�องท่ี
น้ัน 

(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหน่ึงสิ่งใดในตลาด จนทําให�สถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เป0น
เหตุรําคาญ เกิดมลพิษท่ีเป0นอันตราย หรือเป0นท่ีเพาะพันธุ@สัตว@หรือแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรค 

(๕) ถ�ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไว�สําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๖) ทําให�นํ้าใช�ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป0นเหตุให�เป0นหรืออาจเป0นอันตรายต�อ
สุขภาพ 

(๗) ก�อหรือจุดไฟไว�ในลักษณะซึ่งอาจเป0นท่ีเดือดร�อนหรือเกิดอันตรายแก�ผู�อ่ืน 
(๘) ใช�ตลาดเป0นท่ีพักอาศัยหรือเป0นท่ีพักค�างคืน 
(๙) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจก�อให�เกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเป0นอันตราย หรือการ

ระบาดของโรคติดต�อ เช�น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
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หมวด ๓ 
ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาด 

   
 

ข�อ ๒๒  ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องปฏิบัติและให�ความร�วมมือกับผู�รับ
ใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาด เจ�าพนักงานท�องถ่ิน และเจ�าพนักงานสาธารณสุข ในเร่ืองดังต�อไปน้ี 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ@ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู�สินค�า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน�ายสินค�าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
(๕) การล�างตลาด 
(๖) การเข�ารับการฝZกอบรมด�านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ@ท่ีเจ�า

พนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�า

พนักงานสาธารณสุข 
 
ข�อ ๒๓  ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องปฏิบัติเก่ียวกับสินค�าและแผง

จําหน�ายสินค�า ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�วางสินค�าบนแผงจําหน�ายสินค�าหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยห�ามวางสินค�าล้ํา

แผงจําหน�ายสินค�าหรือขอบเขตท่ีกําหนด และห�ามวางสินค�าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส�งผลกระทบ
ต�อระบบการระบายอากาศ และแสงสว�าง  ท้ังน้ี ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจ�าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ห�ามวางสินค�าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค�าประเภทอาหาร 
(๓) ให�วางสินค�าประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม และภาชนะอุปกรณ@ในขอบเขตท่ีกําหนด 

โดยสูงจากพ้ืนตลาดไม�น�อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร 
(๔) ห�ามเก็บสินค�าประเภทอาหารไว�ใต�แผงจําหน�ายสินค�า เว�นแต�อาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปWดสนิทตามกฎหมายว�าด�วยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปQองกันการเน�าเสียและปกปWดมิดชิด  
ท้ังน้ี ต�องมีการรักษาความสะอาดและปQองกันสัตว@หรือแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรค 

(๕) ไม�ใช�แสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําให�ผู�บริโภคมองเห็นอาหารต�างไปจากสภาพท่ีเป0น
จริง 

(๖) ห�ามต�อเติมแผงจําหน�ายสินค�า เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน
โดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข�อ ๒๔  ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องมีสุขอนามัยส�วนบุคคล ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง ไม�เป0นโรคติดต�อ ไม�เป0นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม�

เป0นพาหะนําโรคติดต�อ เช�น อหิวาตกโรค ไข�รากสาดน�อย บิด ไข�สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเร้ือนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป0นท่ีรังเกียจแก�สังคม โรคผิวหนังท่ีน�า
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รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข�หวัดใหญ�รวมถึงไข�หวัดใหญ�ท่ีติดต�อมาจากสัตว@ และโรคตามท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ในระหว�างขายสินค�าต�องแต�งกายสุภาพ สะอาด เรียบร�อย หรือตามท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหว�างขายสินค�าประเภทอาหารต�องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส�วนบุคคล 
เช�น ไม�ไอหรือจามรดอาหาร ไม�ใช�มือหยิบจับอาหารท่ีพร�อมรับประทานโดยตรง ล�างมือให�สะอาด
ก�อนหยิบหรือจับอาหาร ไม�สูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา  ท้ังน้ี ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข�อ ๒๕  ผู�ขายของและผู�ช�วยขายของในตลาดต�องปฏิบัติให�ถูกสุขลักษณะในการ

จําหน�าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช�และ
ของใช�ต�าง ๆ ดังต�อไปน้ี 

(๑) อาหารท่ีขายต�องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ@ที่กําหนดไว�ในกฎหมายว�า
ด�วยอาหาร 

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว@ เน้ือสัตว@ และอาหารทะเล ต�องเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม�
เกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตู�เย็นหรือแช�นํ้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหน�ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต�องใช�เคร่ืองใช� ภาชนะท่ีสะอาด และ
ต�องมีอุปกรณ@ปกปWดอาหารเพ่ือปQองกันการปนเปTUอน และรักษาอุปกรณ@ปกปWดอาหารน้ันให�สะอาดและ
ใช�การได�ดีอยู�เสมอ 

(๔) ในกรณีที่เป0นแผงจําหน�ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต�องจัด
สถานท่ีไว�ให�เป0นสัดส�วนโดยเฉพาะเพ่ือการน้ันและต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� และภาชนะอุปกรณ@ท่ีใช� เช�น เขียง เคร่ืองขูดมะพร�าว จาน 
ชาม ช�อนและส�อม ตะเกียบ และแก�วนํ้า ต�องสะอาดและปลอดภัย มีการล�างทําความสะอาดและ
จัดเก็บท่ีถูกต�อง 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือองค@การของรัฐ 

   
 

ข�อ ๒๖  เม่ือมีกรณีอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือ
ตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือองค@การของรัฐ ให�ถือว�าเป0นกรณีท่ีเกิดหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว�าจะเกิดความเสียหายอย�างร�ายแรงต�อสภาวะความเป0นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน ซึ่งจําเป0นต�องมีการแก�ไขโดยเร�งด�วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง 

(๑) ผลการตรวจวิเคราะห@ทางจุลินทรีย@จากการเก็บตัวอย�างอาหาร ตัวอย�างพ้ืนผิว
ภาชนะอุปกรณ@ หรือจากมือผู�ขายอาหารในตลาด พบว�ามีเช้ือจุลินทรีย@ท่ีทําให�เกิดโรคได�หรือมี
เช้ือจุลินทรีย@ที่เป0นตัวบ�งช้ีในปริมาณท่ีเกินกว�าเกณฑ@มาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตร@การแพทย@กําหนด 
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(๒) มีปริมาณสัตว@หรือแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรค เช�น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ
เกินกว�าเกณฑ@ท่ีกําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๓) ตลาดเป0นแหล�งแพร�ระบาดของโรคติดต�อ เช�น อหิวาตกโรค ไข�รากสาดน�อย บิด 
ไข�สุกใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเร้ือน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข�หวัดใหญ�รวมถึงไข�หวัดใหญ�ท่ีติดต�อ
มาจากสัตว@ และโรคอ่ืนท่ีต�องแจ�งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว�าด�วยโรคติดต�อ โดยพบว�าผู�ขายของหรือผู�ช�วยขายของในตลาดเป0นโรคติดต�อ หรือพบ
ผู�ปNวยเป0นโรคติดต�อซึ่งยืนยันว�าบริโภคอาหารหรือได�รับเช้ือโรคมาจากตลาดน้ัน หรือตรวจพบเช้ือโรค
ซึ่งทําให�เกิดการระบาดของโรคในสินค�าท่ีจําหน�ายในตลาดน้ัน 

(๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการร่ัวไหลออกมาสู�สิ่งแวดล�อมจนอาจเป0น
แหล�งแพร�กระจายของเช้ือโรคหรือเป0นแหล�งเพาะพันธุ@ของสัตว@หรือแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรค 

 
ข�อ ๒๗  ห�ามมิให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินอนุญาตให�ผู�ใดดําเนินกิจการตลาดในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ เว�นแต�จะเป0นการดําเนินการของราชการส�วนท�องถ่ินเอง ท่ีไม�ก�อผลกระทบต�อ
ประโยชน@สาธารณะ 

ในการพิจารณาอนุญาตให�ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เม่ือผู�ขออนุญาตได�ย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตพร�อมเอกสารหลักฐานตามท่ีราชการส�วนท�องถ่ินกําหนดในข�อกําหนดของท�องถ่ิน
ถูกต�องครบถ�วนแล�ว ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมอบหมายให�เจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือจะแต�งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด เพ่ือพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเก่ียวกับการ
อนุญาตหรือไม�อนุญาตก็ได� ท้ังน้ี ก�อนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม�อนุญาต ต�องให�ผู�ขออนุญาตหรือผู�ท่ีจะ
ได�รับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสท่ีจะได�ทราบข�อเท็จจริงอย�างเพียงพอและมีโอกาสได�โต�แย�ง
แสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่งดังกล�าวต�องจัดให�มีเหตุผลไว�ด�วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข�อ ๒๘  ภายใต�บังคับข�อ ๒ ข�อ ๗ วรรคสอง และข�อ ๘ วรรคสอง ให�ผู� รับ
ใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดอยู�ในวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงตลาดให�
ถูกต�องตามกฎกระทรวงน้ี ภายในกําหนดเวลาไม�เกินสามปYนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ 

ให�ราชการส�วนท�องถ่ินจัดประชุมช้ีแจงผู�ประกอบกิจการตลาดในเขตท�องถ่ินน้ัน
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช�บังคับ เพ่ือให�ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการบังคับ
ใช�กฎหมายของราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน 

เม่ือได�ประชุมช้ีแจงแล�ว ภายในหกสิบวันให�ราชการส�วนท�องถ่ินดําเนินการสํารวจ
สภาพสุขลักษณะของตลาดของเอกชนในเขตรับผิดชอบให�แล�วเสร็จ หากพบว�าตลาดใดมีสภาพไม�ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือข�อกําหนดของท�องถ่ิน ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีหนังสือแจ�งให�ผู�รับ
ใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดให�เป0นไปตามกฎกระทรวงหรือ
ข�อกําหนดของท�องถ่ินเสนอต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ภายในหน่ึงร�อยห�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือ
แจ�งให�จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด หากผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังตลาดไม�ให�ความร�วมมือและ
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ไม�มีการจัดทําแผนดังกล�าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งตาม
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๙ แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๒๙  ภายใต�บังคับข�อ ๒ ข�อ ๗ วรรคสอง และข�อ ๘ วรรคสอง ให�กระทรวง 

ทบวง กรม ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือองค@การของรัฐ ท่ีได�จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหน�าท่ีอยู�ในวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงตลาดให�ถูกต�องตามกฎกระทรวงน้ี ภายใน
กําหนดเวลาไม�เกินสามปYนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ และต�องเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ  ท้ังน้ี ให�กระทรวง ทบวง กรม หรือ
องค@การของรัฐเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน สําหรับราชการส�วนท�องถ่ิน
ให�เสนอแผนดังกล�าวต�อผู�ว�าราชการจังหวัด เว�นแต�กรุงเทพมหานครให�เสนอต�อรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มงคล ณ สงขลา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีการกําหนดหลักเกณฑ@ วิธีการ 
และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติท่ีไม�
เหมาะสมกับสภาพการณ@ปHจจุบัน และเน่ืองจากยังมีปHญหาการระบาดของโรคติดต�อบางชนิด เช�น โรค
ระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) และโรคไข�หวัดนก ดังน้ัน เพ่ือคุ�มครองสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนให�ได�บริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย รวมท้ังเป0นการส�งเสริมและสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลเร่ือง “อาหารปลอดภัย” สมควรกําหนดหลักเกณฑ@ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดให�ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะ
ความเป0นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและวิธีการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบ ควบคุม 
หรือกํากับดูแล และแก�ไขสิ่งท่ีจะมีผลกระทบต�อสภาวะความเป0นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน จึงจําเป0นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู�จัดทํา 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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