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บทที่ 4
มาตรฐานตลาด
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขภาพอนามัย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 มอบใหกระทรวงมหาดไทย พิจารณารวมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพตลาดตางๆ ของรัฐ ทั้งในสวนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และ
ตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและใหการสนับสนุน
ตลาดของเอกชนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะ
กระทรวงมหาดไทยได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง ตลาด ตามคํ า สั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 (ภาคผนวก ข.) และคณะกรรมการฯได
กําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด (มาตรฐานตลาด) รวม 3 ประเภท คือ ตลาดประเภทที่ 1
(แบบมีอาคารถาวร) ตลาดประเภทที่ 2 (แบบไมมีอาคารถาวร) และตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดนัด) ดังนี้

4.1 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด หรือมาตรฐานตลาด
4.1.1 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคารถาวร)
1) ดานสุขลักษณะทั่วไป
1.1) โครงสรางอาคารและหลังคาตลาด สรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรงทนทาน
และมีความสูงเหมาะสมพื้นและฝาผนังตลาดทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาด ไดงาย และ
ภายในตลาดตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ
1.2) มีน้ําประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ
1.3) มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ
รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน
1.4) มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
1.5) สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชเกี่ยวกับอาหารจะตองวางสูงจากพื้น
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
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1.6) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไว
ในบริเวณที่เห็นงาย
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2.1) ตองมีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และตอง
ทําความสะอาดอยูเสมอ
2.2) ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ํา ทางเดิน
ถนน ที่ตั้งที่รองรับขยะมูลฝอยสาธารณะ และที่ตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย
3) ดานการจัดการน้ําเสีย
3.1) ตลาดและบริเวณโดยรอบตองไมมีน้ําขัง
3.2) รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด และมีตะแกรงเหล็กปดสําหรับรางระบาย
น้ํารอบตลาด
3.3) รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
4.1) หองสวมตองแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน
4.2) ภายในหองสวมตองไมมีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี
4.3) ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบายอากาศ
4.4) มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและ
กอความรําคาญ
4.5) มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
และความปลอดภัยของตลาด
4.6) มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา
4.7) มีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4.8) มีบอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย
5) ดานผูจําหนายสินคา
5.1) มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ
5.2) มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด
5.3) ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ
6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
6.1) ตองมีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ
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6.2) ตองมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด
6.3) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความตองการของผูซื้อ
4.1.2 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 (ไมมีอาคารถาวร)
1) ดานสุขลักษณะทั่วไป
1.1) มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ
รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน
1.2) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
1.3) สินคาประเภทอาหาร และเครื่องใชเกี่ยวกับอาหาร จะตองวางสูงจากพื้น
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
1.4) มีน้ําสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2.1) มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และทําความ
สะอาดอยูเสมอ
2.2) ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ํา ทางเดิน ถนน
ที่ตั้งที่รองรับขยะมูลฝอยสาธารณะ และที่ตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย
3) ดานการจัดการน้ําเสีย
3.1) ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขัง
3.2) มีระบบระบายน้ําเสียที่สามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
4.1) หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน
4.2) ภายในหองสวมไมมีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี
4.3) ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบายอากาศ
4.4) มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและ
กอความรําคาญ
4.5) มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
และความปลอดภัยของตลาด
4.6) มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา
4.7) ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
บทที่ 4 มาตรฐานตลาด
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5) ดานผูจําหนายสินคา
5.1) มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ
5.2) มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด
5.3) ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอยและใชวาจาสุภาพ
6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
6.1) มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ
6.2) มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด
6.3) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความตองการของผูซื้อ
4.1.3 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดนัด)
1) ดานสุขลักษณะทั่วไป
1.1) มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ
รกรุงรัง หรือ กีดขวางทางเดิน
1.2) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
1.3) มีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งชองทาง
1.4) ที่จอดรถตองจัดใหมีความเหมาะสมตามที่ทองถิ่นกําหนด
1.5) สินคาประเภทอาหาร และเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหาร จะตองวางสูงจากพื้น
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
1.6) มีน้ําสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2.1) มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และทําความ
สะอาดอยูเสมอ
2.2) ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด ทางเดิน ถนน ที่ตั้งที่รองรับมูลฝอย
สาธารณะและที่ตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย
3) ดานการจัดการน้ําเสีย ตลาดและบริเวณโดยรอบตองไมมีน้ําขัง
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
4.1) มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและ
กอความ รําคาญ
4.2) มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
และความปลอดภัยของตลาด
4.3) มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา
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5) ดานผูจําหนายสินคา
5.1) มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ
5.2) มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด
5.3) ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอยและใชวาจาสุภาพ
6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
6.1) มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ
6.2) มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด

4.2 โครงการประกวดตลาดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน)
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการพัฒนาปรับปรุงตลาดของตนเองรวมทั้งตลาดของ
เอกชนที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน กรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ นจึ ง ได จั ดทํ า โครงการประกวดตลาดสดองค กรปกครองสว นทอ งถิ่ น (ตลาดดี มี
มาตรฐาน) ทุกปโดยเริ่มตั้งแตป 2547 และมีการมอบประกาศนียบัตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีการประกอบกิจการตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติและเปนแรงจูงใจให
ผูประกอบการพรอมกับมอบโลรางวัลใหแกตลาดที่ชนะการประกวดระดับภาค โดยมีการนําเกณฑ
มาตรฐานหรือแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 มาปรับใชเปนเกณฑในการประกวด
และมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการประกวดในแตละป
สํ า หรั บ ในป ง บประมาณ 2550 ได มี ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ เป น รางวั ล ตามโครงการ
ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท โดยแบงระดับการประกวดเปนระดับจังหวัด (75 จังหวัด) และ
ระดับภาค ( 5 ภาค ) และในการประกวดแตละระดับไดมีการแบงตลาดออกเปน 3 ประเภท คือ ตลาด
ขนาดใหญ ตลาดขนาดกลาง และตลาดขนาดเล็ก โดยแบงตลาดแตละขนาดตามจํานวนแผงจําหนาย
สินคา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
การจัดใหมีการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน) เพื่อเปน
การกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําหลักเกณฑหรือแนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด
ประเภทที่ 1 ไปใชในการปรับปรุงตลาดสดของตนเองอยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตลาดมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยถูกสุขลักษณะ มี
สภาวะแวดลอมที่ดี ตลอดจนชุมชนโดยรอบๆ ตลาดจะตองไมไดรับความเดือดรอน รําคาญ ไมวาจะเปน
มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลตางๆ ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีตลาดที่ไดมาตรฐานก็จะ
สามารถใชเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการได และสงผลใหเศรษฐกิจในทองถิ่นดีขึ้นดวย
บทที่ 4 มาตรฐานตลาด
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4.3 แนวทางการควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน
การควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน เปนภารกิจหนาที่หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว 3561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 (ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข) โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรดําเนินการ ดังนี้
(1) แนวทางการควบคุมตลาดเอกชน
1) ตราขอบัญญัติของทองถิ่นขึ้นมาบังคับใช เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
ตลาดในพื้นที่และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในเรื่องดังตอไปนี้
- กําหนดที่ตั้ง แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ
- กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด สถานที่ การวางสิ่ ง ของ และการอื่ น ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด
- กําหนดเวลาเปดและปดตลาด
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให
มีที่รวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิ
ใหเกิดเหตุรําคาญ และการปองกันการระบาดของโรคติดตอ
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองติดตามตรวจสอบในเรื่องการจัดตั้งและประกอบ
กิจการตลาด โดยมอบหมายเจาหนาที่ในการตรวจสอบใหชัดเจน รวมทั้งแจงใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งและ
ประกอบกิจการตลาดตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น นอกจากนี้ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว การ
เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรั บ
ใบอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดบทลงโทษผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ขอกําหนดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใหมีบทลงโทษในเรื่องดังตอไปนี้
- การดําเนินการกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต
- การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ ที่ตั้งสิ่งปลูกสราง
ของตลาด แผนผัง หลักเกณฑที่ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ
- การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของการ
กําหนดเวลาเปดและปดตลาด และการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

ฝาฝนกฎกระทรวง
การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของและ

ผูชวยขายของ
- การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น
(2) แนวทางการสนับสนุนตลาดเอกชน แบงเปน 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1) ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวัด ควรดําเนินการ ดังนี้
- จัดทํา รวบรวมเอกสาร เผยแพร ใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ
- ใหความรูในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร
- ประชาสัมพันธสูสาธารณชน
- สงเสริมใหมีการตั้งกลุม/ชมรมผูประกอบกิจการตลาด
2) ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการดังนี้
- ประชาสัมพันธและประชุมชี้แจงผูประกอบกิจการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
ใหทราบถึงขอ กําหนดของทองถิ่น ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนดของ
ทองถิ่น
- สํารวจและตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แลวใหขอแนะนําใหมี
การปรับปรุงตลาดแตละแหง พรอมทั้งกําหนดเวลาใหปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของ
แตละแหง
- ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินกิจการตลาดของเอกชน วาไดมีการปรับปรุงให
ขยายเวลาในการปรับปรุงหรืออาจเปรียบเทียบปรับได
- ใหความรูแกผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ตลาด ความปลอดภัยของอาหาร
- จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม ใหเกิดการพัฒนาตลาด
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