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ที่ มท 0891.3/ว 239  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
   ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300 
  2  กุมภาพันธ  2550 
เรื่อง โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550  
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย    สําเนาโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550  จํานวน 1 ชุด 
 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 200 ลานบาท เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อ
ดําเนินงานโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนและ
กระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด 
ใหมีมาตรฐาน รวมทั้งเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและจูงใจใหแกผูประกอบกิจการตลาดสดในการที่จะพัฒนา
ปรับปรุงตลาดสดของตนใหมีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะดียิ่งขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเห็นชอบหลักเกณฑวิธีการและอัตราการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับตลาดสดใน
พ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 แลวดังนี้ 

1.  เปนการประเมินตลาดสดประเภทที่ 1 ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
2.  หลักเกณฑการคัดเลือก 

  2.1 แบงตลาดออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
   (1) ตลาดขนาดใหญ ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 101 แผงขึ้นไป 
   (2) ตลาดขนาดกลาง ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 31 - 100 แผง  
   (3) ตลาดขนาดเล็ก ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคาไมเกิน 30 แผง 
   2.2 วิธีการใหคะแนนการประเมินคัดเลือกตลาดสด 
   (1) ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐานจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 
60 ของคะแนน  
   (2) ตลาดสดที่ไดรับรางวัลจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 
คะแนน รวมทุกดานจะตองไมตํ่ากวารอยละ 80 กรณีที่จังหวัดมีจํานวนตลาดที่ผานเกณฑรอยละ 80 มากกวา 3 
รางวัล ใหพิจารณาจากตลาดที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงลําดับเพียง 3 แหง เทานั้น 
  2.3 วิธีการประกวด และการจัดสรรเงินรางวัล แบงเปนระดับจังหวัด และระดับภาค ดังนี้ 
   2.3.1 ระดับจังหวัด 75 จังหวัดๆ ละ 9 รางวัล เงินรางวัลจังหวัดละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
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   ตลาดขนาดใหญ (จํานวนแผงตั้งแต 101 แผงขึ้นไป) 
    - รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
    - รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
    - รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
   ตลาดขนาดกลาง (จํานวนแผงตั้งแต 31 - 100 แผง) 
    - รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
    - รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
    - รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
   ตลาดขนาดเล็ก (จํานวนแผงไมเกิน 30 แผง) 
    - รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
    - รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
    - รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
     รวมเงินรางวัลการประกวดระดับจังหวัดทั้งสิ้น จํานวน 187,500,000 บาท 
   2.3.2 ระดับภาค จํานวน 5 ภาคๆ ละ 9 รางวัล มีเงินรางวัลภาคละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
   ตลาดขนาดใหญ 

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

   ตลาดขนาดกลาง 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
   ตลาดขนาดเล็ก 

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 
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- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พรอมโลรางวัล ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

     รวมเงินรางวัลการประกวดระดับภาคทั้งสิ้น จํานวน 12,500,000 บาท 
 2.4 เงินรางวัลจะจัดสรรใหเฉพาะตลาดสดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลเทานั้น 
ในกรณีที่เปนตลาดของเอกชนจะไมไดรับเงินรางวัล จะไดรับเฉพาะโล ประกาศนียบัตร และปายตลาดดีมี
มาตรฐาน (กรณีระดับภาค) และไดรับเฉพาะประกาศนียบัตร (กรณีระดับจังหวัด) 
 2.5 กรณีที่จังหวัดใดมีตลาดสดที่ไดรับรางวัลไมครบตามจํานวนที่กําหนด เปนเหตุใหมีเงินรางวัล
คงเหลือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะนํามาพิจารณาจัดสรรเปนเงินรางวัลชมเชยใหแกตลาดสดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑมาตรฐานทุกแหงตามสัดสวนพรอมประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 
3. วิธีการคัดเลือก 
   3.1 ใหคะแนนตามแบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐาน ซึ่ง
แบงเปน 2 แบบ ไดแก  
   (1) แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ  
   (2) แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง 
  3.2 ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด
หรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และกรรมการประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด โดยมี
เจาหนาที่ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการในแตละคณะ  
  3.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาครวม 5 คณะ 
ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมอนามัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการคาภายใน องคการ
ตลาด ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย และผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย โดยมีเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเปนประธานกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการในแตละคณะ เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ
ประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
   1. แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่มีตลาดสดประเภทที่ 1 ในพื้นที่ เตรียม
ความพรอมของตลาดสด เพื่อรอรับการตรวจประเมินใหคะแนนจากคณะกรรมการฯ โดยจัดสงเกณฑการให
คะแนนใหทราบเพื่อเตรียมการไวลวงหนา 
   2. แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามขอ 3.2 
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   3. ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินคัดเลือกตลาดสดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มี
โครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ที่มีอยูในจังหวัดทุกแหง โดย
ใชเกณฑการประเมินตามแบบที่กําหนดในการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลตลาดสดที่ไดรับรางวัล ที่ 1 - 3 
และรวบรวมผลการประเมินตลาดสดทุกแหงพรอมแบบประเมินผลคะแนน (1.) ตลาดสดที่ไดรับรางวัล ที่ 1 - 3 
(2.) ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐาน (3.) ตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550  
 ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดไดมอบหมายใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเปนเจาของเรื่องในการดําเนินงานและ
ชวยสงเสริมและอํานวยการเพื่อใหคณะกรรมการระดับจังหวัดใชความรอบคอบ และกําหนดแนวทาง การ
พิจารณาในการใชดุลยพินิจประกอบการประเมินใหคะแนนอยางมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และปองกันปญหาการรองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

สมพร ใชบางยาง 
(นายสมพร ใชบางยาง) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทร./โทรสาร 0-2241-9000 ตอ 4133-35 
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ที่ มท 0810.3/ว 977 กระทรวงมหาดไทย 
 ถนนอัษฎางค กทม. 10200 
    19  มีนาคม  2547 
เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810/3ว 22 ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 
สิ่งที่แนบมาดวย  กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมและมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรัง
ตลาด โดยกระทรวงมหาดไทย ไดขอใหจังหวัดแจงแนวทางดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบและเปนแนวปฏิบัติ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด เพื่อใชบังคับ
ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตสุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และ
เขตองคการบริหารการปกครองสวนตําบล ใหราชการในสวนทองถิ่นนั้นๆ ออกขอบังคับตามความเหมาะสม 
โดยใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทางในการกําหนดขอบังคับ นั้น 
  กระทรวงมหาดไทย ไดสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องตลาดแลว ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก ยังมิไดตราขอบัญญัติ
เรื่องตลาดแลว ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก ยังมิไดตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด จึงขอใหจังหวัดไดเรงรัดแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ ตราขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติตามหลักเกณฑวิธีการและมาตรการเกี่ยวกับตลาดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป ผลเปนประการใดรายงานใหกระทรวงมหาดไทย ทราบดวย 
 ขอแสดงความนับถือ 
 อนุชา โมกขะเวส 
 (นายอนุชา โมกขะเวส) 
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 หัวหนากลุมภารกิจการพัฒนาชุมชนและเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
โทร 0-0243-2226 ตอ 138 โทรสาร ตอ 115 
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ที่ มท 0810.3/ว 22       กระทรวงมหาดไทย 
        ถนนอัษฎางค กทม. 10200 
 6 มกราคม 2547 
เรื่อง การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง 1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3 /ว 2579 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 
 2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3 /ว 3561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด จํานวน 1 ชุด 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาดตามคําสั่ง 
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355 /2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และคณะกรรมการไดประชุมครั้งที่ 1 /2546 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2546 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดย
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตลาด นั้น 
   เพื ่อใหการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดตามแนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาด ตามสิ่งที่สงมาดวย คือ 
  1. แนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคารถาวร) 
  2. แนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 (ไมมีอาคารถาวร) 
  3. แนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดนัด 

  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะไดใชแนวทางดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคาร
ถาวร) เปนเกณฑในการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน) ในระดับภาค
ตอไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
  อนุชา โมกขะเวส  

  (นายอนุชา โมกขะเวส) 
    หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
โทร.0-2243-2226 ตอ 135 โทรสาร. ตอ 115 
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ที่ มท 0810.3/ว 3561         กระทรวงมหาดไทย 
          ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

      24 ตุลาคม 2546 

เรื่อง การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 2579 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 จํานวน 1 ชุด 
  2.  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 8885 ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 2546 จํานวน 1 ชุด 

  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2546 ตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอวาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขภาพอนามัย 
จึงไดมอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณารวมกับกระทรวงเกษตร และสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงสภาพตลาดตางๆ ของรัฐทั้ง
ในสวนของตลาดสด ในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
  ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 355/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และคณะกรรมการไดประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน  2546 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดย
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด ดังนี้ 
  1. แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดของรัฐ ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการ คือ 
   1.1  หนวยงานที่มีตลาดที่อยูในความรับผิดชอบจะตองปรับปรุงตลาดใหเปนไปตาม
หลักสุขาภิบาล และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ที่ไดกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด โดยใหเจาหนาที่ของหนวยงานเหลานี้เขามา
มีสวนรวมในการปรับปรุงตลาดของรัฐ คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
   1.2  จังหวัดทําหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการใหกระทรวง 
มหาดไทยทราบ ดังนี้ 
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    1)  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงตลาดระดับจังหวัดโดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ผูแทนจากหนวยงานตางๆ รวมเปนกรรมการ คือ นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชยจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด นายอําเภอทองที่ สถาบันการศึกษา โดยมีหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทํา
หนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ โดยจังหวัดอาจมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบตลาดที่เขารวม
โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดระดับจังหวัดเพื่อทําหนาที่วางแผนพัฒนาปรับปรุงตลาด ตอไป 
    2)  รายงานผลการพัฒนาตลาดใหกระทรวงมหาดไทยทราบเปนประจําทุกเดือน 
เพื่อกระทรวงมหาดไทย จะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับการรายงานใหรายงานตามแบบ 4 ซึ่งได
จัดสงใหจังหวัดแลวตามหนังสือที่อางถึง 
    3)  เมื่อตลาดใดไดรับการพัฒนาจนถึงเกณฑมาตรฐาน ใหรายงานกระทรวง 
มหาดไทยทราบ เพื่อมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานและใหมีการควบคุมใหรักษามาตรฐานตาม
หลักเกณฑที่กําหนด หากปรากฏวาไมเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการปรับปรุงโดยดวน หากไมดําเนินการใหจังหวัดแจงเพิกถอนประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานและ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
   1.3  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับทองถิ่น
โดยมีหนาที่ในการพัฒนาตลาด และบริหารจัดการตลาดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการและกระตุนใหตลาดผานเกณฑมาตรฐาน โดยคณะกรรมการฯ 
ชุดนี้ประกอบดวยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ เจาหนาที่ของรัฐ เชน หัวหนา
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ พัฒนาการอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ เปนตน ผูขายของและประชาชน
ผูซื้อสินคา เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองมีการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน หรือ 2 เดือนตอครั้ง
เปนอยางนอย และใหรายงานผลการประชุมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ สําหรับตลาดที่ยังไมไดเกณฑ
มาตรฐานใหดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหผานเกณฑมาตรฐานตอไป 
  2.  แนวทางการควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควร
ดําเนินการดังนี้ 
   2.1  แนวทางการควบคุมตลาดเอกชน 
    1)  ตราขอบัญญัติของทองถิ่นขึ้นมาบังคับใช เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
ตลาดในพื้นที่และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
     -  กําหนดที่ต้ัง แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 

  -  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่ 
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 
     -  กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
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     -  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่
รวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุ
รําคาญ และการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 
    2)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองติดตามตรวจสอบในเรื่องการจัดตั้งและ
ประกอบกิจการตลาด โดยมอบหมายเจาหนาที่ในการตรวจสอบใหชัดเจน รวมทั้งแจงใหผูที่ประสงคจะจัดตั้ง
และประกอบกิจการตลาดตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น นอกจากนี้ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว การ
เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 
    3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดบทลงโทษผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขอกําหนดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใหมีบทลงโทษในเรื่องดังตอไปนี้ 
     - การดําเนินการกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต 
     -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี ่ยวกับเรื ่องหลักเกณฑ ที่ตั ้งสิ ่ง
ปลูกสรางของตลาด แผนผัง หลักเกณฑที่ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ 
     -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ 
การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด และการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 
     -  ฝาฝนกฎกระทรวง 
     -  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของ
และผูชวยขายของ 
    -  การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น 
   2.2  แนวทางการสนับสนุนตลาดเอกชน แบงเปน 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และ
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวัด ควรดําเนินการ 
ดังนี้ 
     -  จัดทํา รวบรวมเอกสาร เผยแพร ใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
     -  ใหความรูในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร 
     -  ประชาสัมพันธสูสาธารณชน 
     -  สงเสริมใหมีการต้ังกลุม/ชมรมผูประกอบกิจการตลาด 
     ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการดังนี้ 
     -  ประชาสัมพันธและประชุมช้ีแจงผูประกอบกิจการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
ใหทราบถึงขอกําหนดของทองถิ่น ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่น 
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     -  สํารวจและตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แลวใหขอแนะนําใหมี
การปรับปรุงตลาดแตละแหง พรอมทั้งกําหนดเวลาใหปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของแตละแหง 
     -  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินกิจการตลาดของเอกชน  วาไดมีการ
ปรับปรุงใหขยายเวลาในการปรับปรุงหรืออาจเปรียบเทียบปรับได 
     -  ใหความรูแก ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในเรื่องการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร 
     -  จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม ใหเกิดการพัฒนาตลาด 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

      ประชา มาลีนนท 
       (นายประชา มาลีนนท) 
      รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
โทร. 0-2243-2226 ตอ 135 โทรสาร. ตอ 115 
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 355/2546 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด 

…………………………… 

 ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาด
ตางๆ ของรัฐ ทั้งในสวนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององคการตลาดเพื่อ
เกษตรกร ตลอดจนแนวทางการควบคุมและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปรับปรุงตลาดบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาลดังกลาว จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ดังนี้ 
 1.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
   (นายประชา มาลีนนท) 
 2.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
 3.  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
   (หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชน และสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 4.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รองประธานกรรมการ 
 5.  นายบุญธรรม พิกุลศรี กรรมการ 
   (ที่ปรึกษาอาวุโสรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย) 
 6.  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
 7.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
 8.  ผูแทนกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
 9.  ผูแทนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ 
 10.  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ 
 11.  ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
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 12.  ผูอํานวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร กรรมการ 
 13.  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
   (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
 14.  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 15.  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด มีหนาที่ ดังนี้ 
 1.  กําหนดแนวทางการดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดตางๆ ของรัฐ และแนวทางการ
ควบคุมดูแลและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชน เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และมีความปลอดภัยดานอาหาร 
 2.  กําหนดมาตรฐานกลางของตลาดสดของรัฐและเอกชน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 3.  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการดําเนินการปรับปรุงตลาดตางๆ ของรัฐ และ
การควบคุมดูแลตลาดของเอกชน 
 4.  ใหคําปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจายซึ่งจําเปนตองใชเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงตลาดตางๆ ของรัฐ ในการเสนอคณะรัฐมนตรี 
 5.  รวบรวมและประมวลผลการดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดตางๆ ของรัฐและการ
ควบคุมดูแลตลาดของเอกชน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีทราบทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้
เปนตนไป 
 
    สั่ง ณ วันที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2546 
 
     วันมูหะมัดนอร มะทา 
    (นายวันมูหะมัดนอร มะทา) 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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นร ๐๕๐๔/ว(ล)๘๘๘๕      สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
        ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 
   ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
เรื่อง ความปลอดภัยดานอาหาร (และการปรับปรุงตลาด) 
เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (๔ มีนาคม ๒๕๔๖) รับทราบและเห็นชอบผลการหารือ เรื่อง กรอบ
แนวทางปฎิบัติการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร (food safety) และไดกําหนดใหป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนปแหงสุขภาพอนามัย   
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายกรัฐมนตรีเสนอวาเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหป ๒๕๔๗ เปนปแหงสุขภาพอนามัย ซึ่งจะรณรงคและเผยแพร
คุณภาพและมาตรฐานอาหารของไทยใหเปนที่แพรหลายและกวางขวางออกไปทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน
เพื่อใหคนไทยไดบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัย ซึ่งในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) แลว รวมทั้งเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูบริโภคชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่จะเดินทางมาประเทศไทยไดเห็นถึงความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
และถูกสุขอนามัยของอาหารและแหลงจําหนายอาหาร จึงขอมอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรับไป
พิจารณารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
แนวทางและดําเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดตางๆ ของรัฐ ทั้งในสวนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร 
ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนแนวทางการควบคุมดูแลและใหการ
สนับสนุนตลาดของเอกชน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ โดยในชั้นตนอาจ
พิจารณาปรับปรุงตลาดของรัฐบางแหง เชน ตลาดสดขององคการตลาดเพื่อเกษตรกรเปนกรณีตัวอยางกอน ทั้งนี้ 
หากมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณเพื่อการนี้ประการใด ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยดวนตอไป ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
  จึงเรียนยืนยันมา 
 ขอแสดงความนับถือ 
 สุรชัย ภูประเสริฐ 
 (นายสุรชัย ภูประเสริฐ) 
 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๓๒๖ 
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ 
nat46_6_23 
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ที่ มท 0810.3/ ว 2083       กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค กทม.10200 

    20 มิถุนายน 2546 

เรื่อง  การดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตลาดสด 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง 1.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542 
 2.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นวา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่จัดใหมี ควบคุมดูแล การจัดตั้งและการประกอบกิจการ
ตลาด โดยสามารถออกขอกําหนดของทองถิ่นเพื่อใชควบคุมกํากับการประกอบกิจการตลาดในเขตพื้นที่ใหถูก
หลักสุขาภิบาล ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ไดกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาดเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใชเปนแนวทางในการตราขอกําหนดของทองถิ่นและเปนหลักเกณฑมาตรฐานในการปรับปรุงตลาดใหถูกหลัก
สุขลักษณะ แตในระยะที่ผานมายังไมไดมีการปรับปรุงพัฒนาตลาดสดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

  เพื่อใหประชานไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้นและเพื่อใหสภาวะแวดลอมของ
ชุมชนรอบตลาดมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีเหตุเดือดรอนรําคาญจากตลาด รวมทั้งเพื่อใหมีตลาดที่
สะอาด สามารถใชเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการ อันจะเปนผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ทองถิ่นดีขึ้น จึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในพื้นที่ตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อาทิ เชน 
  1.  ดานสุขลักษณะทั่วไป ควรจะไดปรับปรุงโครงสราง หลังคาตลาด วัสดุพ้ืน ฝาผนัง เปน
โครงสรางที่ถาวร ใชวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน นอกจากนั้นควรจะจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดีมีชองทางเดิน
ภายในอาคารสําหรับผูช้ือไมนอยกวา 2 เมตรและมีแสงสวางที่เหมาะสมสามารถใชประโยชนไดโดยสะดวก 
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  2.  ดานการจัดการขยะมูลฝอย ควรจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอยประจําแผงและที่พักรวม
ขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และมีการแยกขยะมูลฝอยเปนขยะมูลฝอยสดและขยะมูล
ฝอยทั่วไป โดยวางระบบการจัดเก็บใหสะอาด รวมทั้งควรจะไดจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะ
นําโรคอยางสม่ําเสมอ 
  3.  ดานการจัดการน้ําเสีย ควรจะไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียเบื ้องตนเพื่อกําจัดสิ ่ง
สกปรกที่ปะปนกับน้ําเสีย มีที่ดักขยะมูลฝอย บอดักไขมันเพื่อใหน้ําเสียที่ผานจากระบบไดมาตรฐาน 
  4.  ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ควรจะไดมีการทําความสะอาดโดยเก็บกวาดขยะมูล
ฝอยตางๆ ในตลาด ทําความสะอาดอาคาร แผงขายของ พ้ืน ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้ําหองสวมให
ปราศจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งมีการฆาเชื้อโรคโดยสารเคมีที่ไมมี
ผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
  5.  ดานผูจําหนายสินคา ควรมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะนําโรค
แตงกายสะอาดเรียบรอยและปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีในการปรุงประกอบและจําหนายอาหาร 
รวมทั้งควรจะไดจัดวางและเก็บสินคาประเภทอาหารใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 ซม. เพื่อปองกันสิ่งสกปรก
ปนเปอนอาหาร 

  ทั้งนี้ หากตลาดใดเปนการดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใหไดมีการ
มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบในการปรับปรุงไวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดวงรอบการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
สําหรับตลาดที่ดําเนินการโดยเอกชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจตราแนะนําและควบคุมใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป ผลการดําเนินงานเปนประการใดใหรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
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