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บทที่ 3
การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตจัดตั้งตลาด และออกขอกําหนด
ทองถิ่นเพื่อการกํากับดูแลตลาดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

3.1 การอนุญาตจัดตั้งตลาด
กฎหมายไดกํา หนดใหที่ตั้ง ของตลาดตอ งอยูหา งจากแหลง ที่กอ ใหเ กิด มลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดขยะมูลฝอย ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยไมนอยกวา 100 เมตร
เวนแตจะมีการปองกัน ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบ สําหรับอํานาจในการอนุญาต
จัดตั้งตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งได
กําหนดไวดังนี้
“มาตรา 34 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 56
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่ เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือ องคการ
ของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได”
“มาตรา 54 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใด หรือการกระทําใด
ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได”
y ผูมีอํานาจอนุญาต ในการจัดตั้งและประกอบกิจการตลาด พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 35 ไดกําหนดใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งและประกอบกิจการตลาดทุกประเภทตอง
ขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่ตลาดตั้งอยู คือ
บทที่ 3 การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด
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- ในเขตเทศบาลตองขออนุญาตตอนายกเทศมนตรี
- ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
- ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตองขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด
สําหรับหนวยงานราชการอันไดแก กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกร
ของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจัดตั้งตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดบัญญัติไวในกฎกระทรวงหรือ
ขอกําหนดในทองถิ่นเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และกฎหมายไดใหอํานาจแกเจาพนักงาน
ทองถิ่นในการกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือเพื่อใหหนวยราชการที่จัดตั้งตลาดปฏิบัติเปนการเฉพาะราย
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทํา
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อํานาจกํากับดูแลตลาด และออกขอกําหนดของทองถิ่น โดยสรุปไดดังนี้
(1) การกําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ
(2) การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการตลาด
(3) การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด
(4) การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่
รวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูมีอํานาจในการอนุญาตจัดตั้งตลาดและกํากับดูแล
การดําเนินการตลาด รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) เพื่อใชบังคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร สําหรับใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ออก
ขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเปน
แนวทางในการกําหนด
 การออกใบอนุญาต
1) แบบฟอร มที่ ใ ช (ศึ ก ษารายละเอี ย ดของแบบฟอรม ที่ ใ ช จ ากมาตรฐานด า นการ
ทะเบียนและการอนุญาต)
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- แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
- หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการตลาด (ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธรณสุข
พ.ศ. 2535 (แบบ นส.3)
- รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
- คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
- แบบแจงการอนุญาตประกอบกิจการ
- คําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ คส.5/1)
- แบบแจงเหตุผลการไมอนุญาตใหประกอบการ
- ใบอนุญาต
- ทะเบียนใบอนุญาต
2) การปฏิบัติงาน
2.1) เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ตามแบบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต พร อ มด ว ยเอกสารและหลั ก ฐานจากผู ยื่ น คํ า ขอ และตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร ดังนี้
- แบบคําขอรับใบอนุญาต
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สําเนาทะเบียนบาน
- ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ใบทะเบียนพาณิชย หลักฐานที่แสดง
วาอาคารสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร เปนตน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณียื่นขอในนามนิติบุคคล)
ในการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอ
ใบอนุญาต หากตรวจสอบแลว พบวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เจาหนาที่ตองแจง
ใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองสมบูร ณในคราวเดียวกัน และกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหผูยื่นคําขอทราบ และออก
หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตการประกอบ
กิจการ (ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) ใหผูประกอบการทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอหาก
ตรวจสอบแลวถูกตองสมบูรณเจาหนาที่ลงรับเลขเอกสารขออนุญาต เพื่อดําเนินการตอไป
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2.2) เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ ของ
ตลาด โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามลักษณะของตลาดแตละประเภทตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดไว
หากการตรวจสอบพบขอ บกพรอ ง ใหเ จา หนา ที่อ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น
ให คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข โดยออกคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
และบันทึกรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อการพิจารณาอนุญาต
2.3) เจ า หน า ที่ จั ด ทํ า เอกสารเสนอต อ นายกองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ
พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาต
2.4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาลงนามอนุญาตหรือไมอนุญาต
แลว แจงผลการพิจารณาใหผูประกอบการทราบ หากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําสั่งอนุญาตภายใน 30 วัน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกิน 15 วัน โดยออกหนังสือแจงรายการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขอใบอนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลาตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี
หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 2.1) - 2.4) กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จ (ตามการปรับลด
ระยะเวลาการใหบริการประชาชน) ภายใน 21 วัน (หรืออาจเร็วกวาไดกรณีเอกสารถูกตอง ดูรายละเอียด
แผนภาพที่ 1 แตทั้งนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 วัน)
2.5) เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วัน (อาจเร็วกวาได)
- ในกรณีออกใบอนุญาต ใหเจาหนาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตดวย
- ในกรณีไมอนุญาต ใหสงหนังสือคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
(แบบ คส. 5/1) พรอมทั้ง แบบแจงเหตุผลการไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการใหแกผูขอภายใน 7 วัน
2.6) เมื่อผูประกอบการมาติดตอขอรับใบอนุญาต เจาหนาที่ดําเนินการดังนี้
- รับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น แตไมเกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ
ขน กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมอัตรา
ฉบับละ 2,000 บาท)
- ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินลงในใบอนุญาต
- ใหผูรับใบอนุญาตลงชื่อรับใบอนุญาตในทะเบียนใบอนุญาต
- แจงผูรับใบอนุญาตทราบวาผูไดรับอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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หมายเหตุ : - ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด มีอายุ 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น
 การขอตอใบอนุญาต
สําหรับขั้นตอนการดําเนินการขอตอใบอนุญาตมีแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับการออก
ใบอนุญาต ซึ่งผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว ใหประกอบกิจการตลาดตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่ง ไมตอ
อายุใบอนุญาต โดยกฎหมายไดใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตอใบอนุญาต
 การออกใบแทนใบอนุญาต
ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด ท ราบถึ ง การสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด
สําหรับการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดทองถิ่น
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มาตรฐานตลาด
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต
1) ผูประกอบการยื่นคําขอ
พรอมหลักฐานตอเจาหนาที่

1

ไมถูกตอง

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตอง

รายงานผลการตรวจสอบ

ถูกตอง
3) เจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
สุขลักษณะ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด
ภายใน 21 วัน *

แบบคําขอรับใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต

3

ไมถูกตอง

ถูกตอง

4) เจาหนาที่ทําเอกสารเสนอ
อนุญาต/ไมอนุญาต ตอนายก
อปท.

5

2

หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไม
สมบูรณของคําขอ (แบบ นส. 3)
3) เจาหนาที่แจงหรือสงคืนให
ผูประกอบการทราบภายใน 10 วัน
* พรบ.สาธารณสุขกําหนดใหภายใน
15 วันนับตั้งแตไดรับคําขอ

4) เจาพนักงานสาธารณสุขให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข

4

ชุดเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา
- แบบแจงเหตุผลการไมอนุญาต
- คําสั่งไมออกใบอนุญาต (แบบ คส. 5/1)
6

5) นายก อปท.
ลงนามอนุญาต/ไมอนุญาต
อนุญาต

ไมอนุญาต
แบบแจงการอนุญาต

6) เจาหนาที่สงหนังสือ
แจงคําสั่งไมอนุญาตและเหตุผล
การไมอนุญาต

6

6) เจาหนาที่สงหนังสือ
แจงการอนุญาตแกผูยื่นคําขอ
ภายใน 7 วัน
ผูยื่นมาขอรับใบอนุญาต
7) เจาหนาที่รับชําระ
คาธรรมเนียมและออกใบเสร็จ

7

ใบเสร็จรับเงิน

ใบอนุญาต
8) เจาหนาที่มอบใบอนุญาตและ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

8

* พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตแลวเสร็จตั้งแตขั้นตอนที่ 1) – 5) (กรณีเอกสารถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนด) ภายใน 30 วัน สําหรับระยะเวลาที่กําหนดภายใน 21 วันนี้ไดปรับลดจากที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับมติ ครม.
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ในการปรับลดระยะเวลาการใหบริการประชาชน
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3.2 การสั่งพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
(1) กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
กฎกระทรวง ขอ กําหนดของทองถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
15 วัน
(2) เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
1) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต 2 ครั้ ง ขึ้ น ไป และมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
3) ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง ขอกําหนดของ
ทองถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
(3) คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให ทํ า เป น หนั ง สื อ แจ ง ให ผู รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันที่ปดคําสั่ง แลวแตกรณี
(4) ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

3.3 คาธรรมเนียมและคาปรับ
(1) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น ในการกํ า หนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณะสุขวา
ดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ
พ.ศ. 2545 ซึ่งในกฎกระทรวง ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตลาดไวฉบับละ 2,000 บาท ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรออกขอกําหนดของทองถิ่นที่
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดทุกประเภทไดไมเกิน 2,000 บาท
โดยอาจจะกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับตลาดแตละประเภทแตกตางกันก็ไดแตตองไมเกิน 2,000 บาท
บทที่ 3 การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด
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(2) คาธรรมเนียมและคาปรับใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มภายในระยะเวลาตามที่ ข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น
กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละ 20 ของจํ า นวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระ เว น แต ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น และในกรณีที่คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

3.4 การกําหนดโทษ
ผู ป ระกอบกิ จ การที่ ฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมาย
ไดกําหนดบทลงโทษ ดังนี้
(1) การดําเนินกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ ที่ตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสรางของ
ตลาด หลักเกณฑที่ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การ
ระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ
ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(4) การฝาฝนกฎกระทรวง ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
(5) การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของและผูชวยขาย
ของในตลาด ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
(6) การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข เกี่ยวกับ
เรื่องการเขาไปในอาคาร การแนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือตามขอกําหนดของทองถิ่น การยึดหรืออายัดของใดๆ การเก็บตัวอยาง ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(7) ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละ 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง

3.5 การเปรียบเทียบคดี
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 85 (2) ในทุกเขตจังหวัดกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู วา ราชการจั ง หวั ด อั ย การจั ง หวั ด และผู กํ า กั บ การ
ตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถาเห็นวาผูตองหา
ไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน2,000 บาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย
และเมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถาหากผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือ
ยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินคดีตอไป

3.6 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดของ
ผูป ระกอบการและการคา ขาย รวมทั้ ง การดํา เนิน การของ ผู ขายของและผู ชว ยขายของในตลาด ซึ่ ง
ภายหลังจากที่ผูประกอบการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดแลว ผูประกอบการและผูขายของจะตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การรักษา
ความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและ
ของใชตางๆ และเพื่อใหการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย และขอกําหนดของทองถิ่น ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอ 20-31 ไดกําหนดเรื่องการดําเนินกิจการตลาด
การบํารุงรักษาตลาด ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดไวซึ่งสรุปแนวทางการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดตามภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ดังนี้

บทที่ 3 การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด

21

มาตรฐานตลาด

3.6.1 การประชาสัมพันธ ควรทําการประชาสัมพันธและประชุมชี้แจงใหผูประกอบกิจการ
ตลาดในเขตพื้ น ที่ รับผิ ด ชอบ ได ท ราบถึ ง ขอ กํ า หนดขององคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น (กรณีอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นออกขอกําหนดเอง) หรือขอกําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใหผูประกอบการไดทราบขั้นตอนและ
วิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนด ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่
ไดทราบถึงเนื้อหาในขอกําหนด และขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งตลาดใหมดวย
3.6.2 การสํารวจและตรวจสภาพตลาด ควรทําการสํารวจ และตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาออกคํ า สั่ ง ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตลาดในแต ล ะแห ง เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือกฎกระทรวงฯ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ใหผูประกอบการดําเนินการ
ปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของตลาดแตละแหง ทั้งนี้ โดยไมขัดกับบทเฉพาะกาลใน
กฎกระทรวงฯ ดังกลาว
3.6.3 การติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการหรือการปฏิบัติของผูประกอบการ ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินกิจการของผูประกอบการ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอ 20 – 31) โดยเฉพาะกรณี
ที่ไดมีคําสั่งที่ใหผูประกอบการดําเนินการปรับปรุงตลาด มีแนวทางดังนี้
1) กรณี ที่มี การปรับปรุ ง แกไ ขตามคํา สั่ง ของเจาพนั กงานทอ งถิ่ น ควรมี หนั งสื อ
ชมเชยผูประกอบการที่ใหความรวมมือ และอาจประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชบริการตลาดไดทราบ
2) กรณีที่ผูประกอบการมิไดปฏิบัติตามคําสั่งโดยมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงาน
ทองถิ่นอาจขยายเวลาการดําเนินการปรับปรุงได แตหากไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
อาจจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีแลวแตกรณี
3.6.4 การดําเนินกิจการตลาด ผูประกอบการตองปฏิบัติดังนี้
1) ตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปนหมวดหมูไมปะปนกัน
แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาที่ไมใชอาหาร
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร ในกรณีที่เปนอาหารสด ซึ่งอาจมี
น้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด
และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้น
ตลาด
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ขอแนะนํา การจัดวางสินคาเปนหมวดหมูจะชวยใหการดูแลความสะอาดของตลาด
งา ยขึ้น และยังเปนการปองกันไมใหเชื้อโรคจากสินคาประเภทอาหารสดและสินคาที่ไมใชอาหารมา
ปนเปอนกับสินคาประเภทอาหารปรุงสําเร็จ แผงขายอาหารปรุงสําเร็จที่มีการปรุงอาหารที่แผงจะมีความ
รอน ไอน้ํามัน กลิ่น ฯลฯ ทําใหเกิดความสกปรกไดงายจึงตองแยกออกจากแผงขายสินคาประเภทอื่น
สําหรับแผงขายอาหารสด เชน กุง หอย ปู ปลา ฯลฯ ตองมีการตอทอสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวจาก
แผงลงสูทอระบายน้ําภายในตลาด
2) ห า มวางสิ่ ง ของกี ด ขวางทางเดิ น ในตลาด ทางเข า สู ต ลาด ทางเดิ น และถนน
โดยรอบตลาด ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยไมกอใหเกิดปญหากีดขวางการจราจร
3) การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาหนาที่พนักงานทองถิ่นกําหนด
4) หองสวมที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดใหตองเปดใหมี
การใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ
3.6.5 การบํารุงรักษาตลาด
1) ผูประกอบการตลาดประเภทที่ 1 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยภายในตลาด ใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
1.1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตางๆ
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตรวจสอบ
ความมั่นคงของอาคาร ตรวจสอบสภาพของสายไฟและอุปกรณไฟฟาวามีการชํารุดหรือไม ตรวจสอบทอ
ประปาวามีการรั่วซึมหรือไม ตรวจสอบและเติมน้ํายาเคมีในเครื่องมือดับเพลิงเปนประจําทุกป เปนตน
1.2) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง มีการเก็บ
กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ โดยควรจัดเก็บ
เปนประจําทุกวันเพื่อไมใหมีขยะหรือมูลฝอยตกคาง
1.3) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยอาจจะแบงพื้นที่
รับผิดชอบใหผูขายของรับผิดชอบบริเวณแผงของตนเอง สวนพื้นที่ที่ใชสอยรวมกัน เชน ที่ขนถายสินคา
ที่จอดรถ ก็จัดหาผูรับผิดชอบตางหาก และลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยอาจดําเนินการในชวงเวลาที่ปดตลาด และขอความรวมมือจากผูขายของทุกแผงในตลาดมารวมกัน
ลางตลาด
1.4) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดัก
มูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย ใหใชการไดดีตลอดเวลา
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2) ผูประกอบการตลาดประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอย ดูแลความ
สะอาดหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ํา
เสียใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ํา
สะอาดทุกวันที่เปดทําการ
3) ผูประกอบการตลาดประเภทที่ 3 ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยทําความสะอาด
บริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ําหองสวม ตะแกรงดักมูลฝอย ใหใชการไดดีและดูแลที่รวบรวมมูล
ฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะที่เปดทําการ
3.6.6 การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
แนวทางในการดําเนินการลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาลดังนี้
1) กวาดหยากไย หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม
2) เจาของแผงหรือผูขายสินคาทําความสะอาดแผง และรางระบายน้ําเสีย กวาดเศษ
ขยะไปรวมทิ้งไวในบริเวณที่พักขยะ หรือในที่ที่จัดไว รวมทั้งกําจัดแมลงและสัตวนําโรคที่อาจอาศัยอยู
ในบริเวณตลาดดวย
3) ทําความสะอาดบนแผงหรือพื้นที่ที่มีคราบไขมันจับ โดยใชน้ําผสมโซดาไฟราด
บนพื้นหรือแผง ทิ้งไวนาน 15- 30 นาที และใชแปรงลวดชวยขัดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน สวนในบริเวณ
อื่นๆ ใชผงซักฟอกชวยในการลางทําความสะอาด (โซดาไฟใชชนิด 96% ในอัตราสวนดังนี้
โซดาไฟ 2 ชอนโตะ / น้ํา ครึ่งปบ ในกรณีที่มีไขมันจับตัวหนา
โซดาไฟ 1 ชอนโตะ / น้ํา ครึ่งปบ ในกรณีที่มีไขมันจับตัวนอย
4) ใชน้ําสะอาดฉีดลางบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง เพื่อชะลางสิ่งสกปรก โซดาไฟหรือ
ผงซักฟอกใหหมด และกวาดลางลงสูรางระบายน้ําเสีย
5) ใชน้ําผสมผงปูนคลอรีน (ผงปูนคลอรีน 60% 1 ชอนชา/น้ํา 1 ปบ) ใสลงในฝกบัว
รดน้ําและรดบริเวณแผง ทางเดิน รางระบายน้ําใหทั่ว ปลอยทิ้งไวเพื่อใหคลอรีนฆาเชื้อโรคและกําจัดกลิ่น
สวนบริเวณที่มีกลิ่นคาวใหใชหัวน้ําสมสายชูผสมน้ําใหเจือจาง ราดบริเวณที่มีกลิ่นคาวกําจัดกลิ่น
6) บริเวณหองน้ํา หองสวม อางลางมือ ที่ปสสาวะ และกอกน้ําสาธารณะที่ใชใน
ตลาดตองลางทําความสะอาดโดยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดและลางดวยน้ําสะอาด
7) บริเวณที่พักขยะตองเก็บรวบรวมขยะไปกําจัดใหหมด แลวลางทําความสะอาด
และทําการฆาเชื้อเชนเดียวกับขอ 5)
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8) ในชวงที่มีการระบาดของโรคติดตอควรลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3.6.7 การปองกันเหตุรําคาญและการระบาดของโรคติดตอ
ผูประกอบการตลาดทุกประเภท ตองไมทําการและตองดูแลไมใหมีผูใดกระทําการ
อันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญ หรือการระบาดของโรคติดตอ ดังนี้
1) การนํา สัตว ทุกชนิ ดเข าไปในตลาด เวนแตสั ตวที่ นําไปขัง ไวในที่ ขังสั ตว เพื่ อ
จําหนาย
2) การสะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดๆ ในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค
3) การถายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่จัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
4) การทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนสาเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
5) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะ ซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
6) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
7) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
3.6.8 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด จะตองปฏิบัติดังนี้
1) ตองใหความรวมมือกับผูประกอบกิจการตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และ
เจา พนักงานทองถิ่นในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและ
กฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความสะอาดแผง
ขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย การลางตลาด และการอื่นๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ
2) ตองวางสินคาบนแผงขายสินคาหรือในขอบเขตที่วางขายของที่จัดไวให หามวาง
ล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายสินคา อันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และ
หามวางสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา 150 เซนติเมตร การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม
รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตราย
ปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
3) ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลดังตอไปนี้
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3.1) มี สุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรง ไม เ ป น โรคติ ด ต อ หรื อ โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ
หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส โรคหัด
โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่นารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ข อ แนะนํ า ในกรณี ผู ข ายของและผู ช ว ยขายของที่ ข ายอาหาร เจ็ บ ป ว ยด ว ย
โรคติดตอที่มีอาหารและน้ําเปนสื่อ เชน อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด ฯลฯ หรือตรวจพบวาเปนพาหะนําโรค
ดังกลาว ตองหยุดปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาหารจนกวาจะรักษาใหหายเปนปกติ ถามีบาดแผลที่มือตอง
ใชพาสเตอรปดแผลใหมิดชิดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารโดยตรง
3.2) ในระหวางการขาย ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
และตองมีความรูดานสุขาภิบาลและอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เชน สวมเสื้อมีแขน
ผูกผากันเปอ นสีขาว ใสหมวกหรือเน็ทคลุมผม ตัดเล็บมือใหสั้นอยูเสมอ ลางมือใหสะอาดกอนปรุง
อาหาร ไมพูดคุย ไอ จามรดอาหาร เวลาชิมอาหารในขณะปรุงตองตักใสถวยหรือชอนชิมตางหาก มี
ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งอาจจะไดรับการอบรมจากเจาพนักงานสาธารณสุข หรือศึกษาดวยตนเอง
จากหนังสือคูมือดานสุขาภิบาลอาหารฯลฯ
3.3) ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
ขอแนะนํา การตรวจสุขภาพก็เพื่อยืนยันวาผูขายของและผูชวยผูขายของไมปวย
เปนโรคหรือเปนพาหะนําโรควัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่นา
รังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โดยมีใบรับรองแพทยเปนหลักฐานยืนยัน ซึ่งควรจะมีการตรวจ
สุขภาพอยางนอยปละครั้ง ในกรณีที่พบวาผูขายของและผูชวยขายของในตลาดมีอาการทองเสีย มีไข
อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง หรือเจ็บคอรวมกับมีไข เจาพนักงานสาธารณสุขสามารถกําหนดใหผูขายของ
และผูชวยขายของในตลาดไปตรวจสุขภาพเปนกรณีพิเศษได
4) ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ ในการใช
กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาด
ของภาชนะน้ําใช และของใชตางๆ ดังตอไปนี้
4.1) ลักษณะและประเภทของสินคาที่ขาย ตองสะอาด ปลอดภัยซึ่งอาจพิจารณา
จากเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เชน เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. ฯลฯ และเปนสินคา
ที่ไมผิดกฎหมาย หรือตองหามตามกฎหมาย เชน สินคาหนีภาษี , เนื้อสัตวปา, สินคาที่มีฉลากไมถูกตอง,
ยาเสพติด เปนตน
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4.2) อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่
เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด เชน เนื้อสัตว อาหารทะเล ฯลฯ ควรเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ
7 องศาเซลเซียส
4.3) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมืออุปกรณปกปดอาหาร เพื่อ
ปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ เชน
ตูปกปดอาหาร ซึ่งมีกระจกอยางนอย 3 ดาน หรือมีประตูบานเลื่อนสําหรับเปดปด ทั้งนี้ตองปกปดอาหาร
ไวตลอดเวลา ยกเวนการตักอาหารจําหนาย หรือใสอาหารในภาชนะที่มีฝาปด หรือใชฝาชีปด และตอง
ดูแลรักษาตูปกปดอาหารหรือฝาปดภาชนะใหสะอาดอยูเสมอ
4.4) ในกรณี ที่ มี ก ารทํ า ประกอบและปรุ ง อาหาร ต อ งจั ด สถานที่ ไ ว ใ ห เ ป น
สัดสวน และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้อาหารที่จําหนายจะตองไมปะปนกับ
สินคาประเภทอื่น การเตรียมการปรุงอาหารตองทําในที่สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร กรณีที่ใช
ความรอนในการปรุงตองติดตั้งพัดลมดูดอากาศและปลองระบายควันและความรอนที่เกิดจากการปรุง
อาหารออกนอกตลาด
4.5) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัย มี
การลางและการเก็บที่ถูกตอง ทั้งกอนและหลังการใชงาน ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
ขอแนะนํา สําหรับเครื่องมือเครื่องใชและภาชนะอุปกรณใสอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
 รูปแบบของอุปกรณ
- เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณตองไมทํา หรือประกอบดวย
วัสดุที่เปนพิษ เชน ไมทําจากวัสดุที่ใชแลว ไมมีการแตงสีในสวนที่จะสัมผัสอาหาร เพราะอาจมีสารพิษ
ตกคางจากสารเคมีตางๆ และโลหะหนักในสีหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารได
- ตองมีความแข็งแรงทนทาน ไมชํารุดสึกหรอหรือแตกกะเทาะ เปน
สนิมงาย ทนตอการกัดกรอนของอาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือเค็มจัดได
- รูปแบบทําความสะอาดงาย และปลอดภัยตอการนําไปใช มีผิวเรียบ ไมมี
รอง ซอก หรือมุมปากไมแคบ กนไมลึก
- ปอ งกัน การปนเป อ นได เชน ภาชนะเก็บ น้ํ า ดื่ม ตอ งมีฝ าปด มีกอ ก
หรือใชกาน้ําเทน้ําทางพวยกา
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 การลาง และเก็บภาชนะอุปกรณที่ใสอาหาร
เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเปนเรื่องของการทําความสะอาด
เพราะหากภาชนะหรืออุปกรณที่ใสอาหารไมมีความสะอาดแลวอาจจะนํามาซึ่งโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหารบางชนิดได ฉะนั้นกอนลาง และเก็บภาชนะอุปกรณที่ใสอาหาร ควรเก็บกวาดเศษอาหารที่เหลือ
ติดจานทิ้งลงถังขยะใหมากที่สุดกอนทําการลางทําความสะอาด จากนั้นจึงลางดวยวิธีลางภาชนะที่ถูกตอง
ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
- ลางดวยน้ําผสมน้ํายาลางจาน เพื่อลางไขมัน เศษอาหารและสิ่งสกปรก
ที่ติดคางอยู โดยใชฟองน้ําหรือแผนใยสังเคราะหชวยในการทําความสะอาดภาชนะ
- ลางดวยน้ําสะอาด เพื่อลางน้ํายาลางจานและสิ่งสกปรกที่ติดคางภาชนะ
อยูใหออกใหหมด
- ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่เกิดโรคระบาดใหใชน้ํารอนที่
อุ ณ หภู มิ 82–87 องศาเซลเซี ย ส หรื อ น้ํา ผสมผงปู น คลอรี น (คลอรี น 1 ช อ นชา: น้ํา สะอาด 1 ป บ )
แชภาชนะไวอยางนอย 2 นาทีเพื่อฆาเชื้อโรค
 การจัดเก็บภาชนะอุปกรณใสอาหาร
เมื่ อ ล า งภาชนะอุ ป กรณ ส ะอาดแล ว แยกเก็ บ แต ล ะประเภท โดยผึ่ ง ใน
ตะแกรงโปรงสะอาด ในลักษณะคว่ํา และปลอยใหภาชนะอุปกรณแหงเองกอนนํามาเก็บโดยไมตอง
ใชผาเช็ด หากสามารถตั้งในที่มีแสงแดดสองเพื่อฆาเชื้อโรคดวยก็จะดี บริเวณที่เก็บตองสะอาดไมเปยกชื้น
ไมมีแมลงสัตวนําโรค ไมเก็บในบริเวณเดียวกับที่ใชเก็บสารเคมีที่เปนอันตราย ภาชนะตางๆ เชน จาน
ชาม แกวน้ํา หมอ กระทะ ควรวางคว่ําบนตะแกรง หรือตะกราที่สะอาดสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
อุปกรณตางๆ เชน ชอน สอม ตะเกียบ เก็บในตะกราโปรงสะอาด โดยใหสวนที่เปนดามขึ้นบน
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บทที่ 3 การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด

