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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข ออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
---------ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพ
เปนของสด
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดองหรือในรูปอื่นๆ
รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
“อาหารปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมที่จะ
รับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆ รอบอาคารตลาด ใหสะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรกและอื่นๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และกําจัดสัตว
พาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต
สุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ออก
ขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑวิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทาง
ในการกําหนด
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หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
----------ขอ ๓ ตลาด แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการ
ประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๒
(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือ
เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๓
ขอ ๔ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่ง
เจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
-----------ขอ ๕ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีเนื้อ ที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่แ ละ
สิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม และที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย
และที่จอดรถตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ ๖ อาคารสิ่ ง ปลู ก สร า งสํ า หรั บ ผู ข ายของต อ งมี แ ละเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขา - ออกบริเวณตลาดกวาง
ไมนอยกวา ๔ เมตรอยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัส ดุท นไฟ และแข็ง แรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง
(๕) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย
(๖) ประตูมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร และสามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลาน
ในตลาด
(๗) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
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(๙) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ เวนแตที่แผงขายสินคา
หรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ ทั้งนี้ตองไมใชแสงหรือวัสดุอื่นที่
ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(๑๐) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความ
สะอาดงาย มีพื้นที่แผงไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเขาแผงของ
ผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสมแยกตางหากจาก
แผงและสะดวกตอการเขาออก
(๑๑) จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอสําหรับแผง
ขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๑ กอกน้ําตอ ๒ แผง และมีการวางทอในลักษณะที่ปลอดภัยไมเกิดการ
ปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและ
สะดวกตอการใช
(๑๒) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย มีความ
ลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ํา
ทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเวนแตจะไดจัดส งน้ําเสียไปบํ าบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ราชการสวนทองถิ่น โดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น
(๑๓) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้งไวในบริเวณที่
เห็นไดงายความใน (๑) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับแตใหปรับปรุงตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๗ ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ขอ ๘ สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตวและ
แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน
(๓) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม
นอยกวา ๐.๙๐ ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร ประตูเปนชนิดเปดออก
และมีผนังกั้นเพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง
(๔) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือ
เพดาน ตองไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมีพัดลม
ระบายอากาศ
(๕) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑: ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
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(๖) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร
(๗) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมี ข นาดเสนผ าศู นยกลางไมนอยกวา ๑๐
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๐
(๘) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๕๐ เซนติเมตรสูงเหนือหลังคา
สวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(๙) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ
(๑๐) จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหองรวมทั้ง
จัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะตองจัดใหมี ดังนี้
(๑) สวมตองมีไมนอยกวา ๖ ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน ๔๐ แผง โดยแยกเปนสวมชาย ๒ ที่
สวมหญิง ๔ ที่ และใหเพิ่มทั้งสวมชายและสวมหญิงอีก ๑ ที่ และ ๒ ที่ ตามลําดับตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕ แผง
(๒) ที่ถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณเดียวกัน
(๓) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา ๑ ที่ตอสวม ๒ ที่ และที่ถายปสสาวะ ๒ ที่
ขอ ๑๐ ที่รวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปด
สามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ ๑๑ ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
-----------ขอ ๑๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ
สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ ๑๓ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
(๒) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
(๓) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคา และของอื่นๆ และมี
ทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร
(๔) ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๕) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
(๖) มีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงระบายน้ํา
ไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้
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(ก) ในทองที่ที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียและน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(ข) ในทองที่ที่ยังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหมีบอพักน้ําเสีย
ก อ นระบายน้ํ า ออกจากตลาดสูท อสาธารณะ ทั้ งนี้ ต อ งไมร ะบายน้ํา สูแ หล งน้ํ า สาธารณะและไม กอ ให เกิ ด
เดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง
ขอ ๑๔ สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘
(๒)-(๑๐) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา
ขอ ๑๕ ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสม
กับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุย
เขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคาและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก
สวนที่ ๓
ตลาดประเภทที่ ๓
----------ขอ ๑๖ ตลาดประเภทที่ ๓ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ
สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ ๑๗ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่
กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) แผงขายสินคาสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๒) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๓) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
(๔) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําทิ้งลงสูทอระบายน้ํา
สาธารณะ
ขอ ๑๘ สวมและที่ถายปสสาวะตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะที่กําหนดในขอ ๑๔ และ
มีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่หรือมีสวมสาธารณะหรือสวมของหนวยงาน
ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียงหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร
ขอ ๑๙ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๕
หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
----------ขอ ๒๐ การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปนหมวดหมู
ไมปะปนกัน แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาที่ไมใช
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อาหาร เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหารในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมี
น้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และตอง
จัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด
ขอ ๒๑ หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาสูตลาดทางเดินและถนนรอบตลาด
ขอ ๒๒ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๓ หองสวม ที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไวตองเปดใหมีการใชได
ตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ
หมวด ๔
การบํารุงรักษาตลาด
----------ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
(๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง จัดใหมีการเก็บกวาด
มูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) จั ด ให มี ก ารทํ า ความสะอาดตลาดเป น ประจํ า ทุ ก วั น และล า งตลาดตามหลั ก การ
สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอ
ดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา
ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญ าตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตอ งจัดให มีการเก็บกวาดมูลฝอยดูแ ลความ
สะอาดหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพักน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียให
ใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอและจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกวันที่เปด
ทําการ
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยทําความสะอาด
บริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ตะแกรงดักมูลฝอยใหใชการไดดีและดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะที่เปดทําการ
ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองไมทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจจะทํา
ใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๒) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังหรือเปนที่
เพาะพันธุสัตวนําโรค
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(๓) ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(๕) กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๖) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
(๗) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
หมวด ๕
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
-----------ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก
การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความ
สะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอยการลางตลาดและการอื่นๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขาย
ของ
ขอ ๒๙ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคาหรือในขอบเขตที่
วางขายของที่จัดไวให หามวางล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายสินคาอันจะเปนการกีดขวาง
ทางเดินในตลาด และหามวางสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา ๑๕๐ เซนติเมตร การวางและเก็บสินคาประเภท
อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และหามวางวัตถุ
อันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
ขอ ๓๐ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะ
นําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส ไขหัดโรคคางทูม โรคเรื้อน โรค
ผิวหนังที่นารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
(๒) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีและตองมี
ความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(๓) ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๓๑ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี การ
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใช
และของใชตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะและประเภทของสินคาที่ขาย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปนสินคาที่ไมผิด
กฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย
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(๒) อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขกําหนด
(๓) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกัน
การปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่มีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวใหเปนสัดสวนและตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัยมีการลางและ
การเก็บที่ถูกตองทั้งกอนและหลังการใชงาน
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
-----------ขอ ๓๒ ให ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตลาดก อ นหรื อ ในวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช บั ง คั บ ดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงหรือแกไขตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้
ตองไมเกิน ๓ ป สําหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไมเกิน ๒ ปสําหรับตลาดประเภทที่ ๒ กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งรองขอและมีเหตุผลอันสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปได
อีกครั้งหนึ่งแตตองไมเกิน ๒ ปทั้งนี้ การขยายเวลาดังกลาวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนดวย
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากตลาดเปนสถานประกอบการที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนจําเปนตองมีการควบคุมใหมีการดําเนินกิจการที่ตองดวยสุขลักษณะ
เพื่อประโยชนในการคุมครองประชาชน และโดยที่มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กําหนดใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหออกเปนกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
[รก.๒๕๔๒/๓ก/๑/๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒]
ภาคผนวก ก
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