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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะ 
กรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
          หมวด ๑ 
          บทท่ัวไป 
          ---------- 
 
  ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้
  "อาหารสด" หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของ 
อื่นๆ ท่ีมีสภาพเปนของสด 
  "อาหารแปรรูป" หมายความวา อาหารสดท่ีแปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง 
หรือในรูปอื่น ๆ รวมท้ังท่ีใชสารปรุงแตงอาหาร 
  "อาหารปรุงสําเร็จ" หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบ ปรุงจน 
สําเร็จพรอมที่จะรับประทานได รวมท้ังของหวานและเคร่ืองด่ืมชนิดตาง ๆ ที่มิไดบรรจุใน 
ภาชนะที่ปดสนิท 
  "การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล" หมายความวา การทําความสะอาด 
ตัวอาคาร แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองนํ้า หองสวม และบริเวณ 
ตาง ๆ รอบอาคารตลาด ใหสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรก 
และอื่น ๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ท้ังน้ี สารเคมีท่ีใชตองไมมีผล 
กระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
  ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร 
  สําหรับในเขตสุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหาร 
สวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ ออกขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑ 
วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทางในการกําหนด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
            หมวด ๒ 
                 ลักษณะของตลาด 
            ----------- 
  
  ขอ ๓  ตลาด แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังน้ี 
  (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ 
เปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๑ 
  (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ 
เปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๒ 
  (๓) ตลาดประเภทท่ี ๓ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่ว 
คราวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี ๓ 
  ขอ ๔  ท่ีต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๑๑ เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิด 
มลพิษ ของเสีย โรงเล้ียงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
อนามัย เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 
 
             สวนท่ี ๑ 
                  ตลาดประเภทท่ี ๑ 
            ------------ 
 
  ขอ ๕  ตลาดประเภทท่ี ๑ ตองมีเน้ือท่ีตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบ 
ของสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา สวม และที ่
ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวมมูลฝอย และที่จอดรถตามที่กําหนดในสวนนี ้
  ขอ ๖  อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและ 
สุขลักษณะดังตอไปน้ี 
  (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ 
ตลาดกวางไมนอยกวา ๔  เมตรอยางนอยหน่ึงทาง 
  (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคง แข็งแรง 
  (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี 
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 
  (๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีน้าํขัง 
  (๕) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย 
  (๖) ประตูมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตรและสามารถปองกันสัตวตาง ๆ 
เขาไปพลุกพลานในตลาด 
  (๗) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกล่ินเหม็นอับ 
  (๙) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๑๑๑ ลักซ  เวนแตที ่
แผงขายสินคาหรือเขียงจําหนายเน้ือสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๑๑ ลักซ ท้ังน้ี 
ตองไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนท่ีทําใหสีของสินคาเปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติ 
  (๑๑) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง 
และทําความสะอาดงาย มีพ้ืนท่ีแผงไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑ 
เซนติเมตร  และมีทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๑ เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขาย 
ของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสมแยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก 
  (๑๑) จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอ 
สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๑ กอกน้ําตอ ๒ แผง และมีการวางทอ 
ในลักษณะที่ปลอดภัยไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัด 
ใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช 
  (๑๒) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปน 
แบบเปด สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดที่สามารถเปด 
ทําความสะอาดไดงาย มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน 
และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่น โดยไดเสีย 
คาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น 
  (๑๓) ตองจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดต้ัง 
ไวในบริเวณที่เห็นไดงาย 
  ความใน (๑) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
แตใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  ขอ ๗  ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ 
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษา 
ความสะอาด 
  ขอ ๘  สวมและท่ีถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ต้ังอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 
  (๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซ่ึงจะตองปองกัน 
สัตวและแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน 
  (๓) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที ่
ภายในไมนอยกวา ๑.๙๑ ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา ๑.๙๑ 
เมตร ประตูเปนชนิดเปดออกและมีผนังกั้นเพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง 
  (๔) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือส่ิงอ่ืน 
ที่ติดกับคานหรือเพดาน ตองไมนอยกวา ๒.๑๑ เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สิบของพื้นที่หองหรือมีพัดลมระบายอากาศ 
  (๕) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๑๑ และมีจุดระบายน้ําทิ้ง 
อยูในตําแหนงตํ่าสุดของพ้ืนหอง 
  (๖) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑.๒๑ เมตร 
  (๗) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ไมนอยกวา ๑๑ เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๑ 
  (๘) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๕๑ เซนติเมตร 
สูงเหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกล่ินเหม็นของกาซไมรบกวนผูอ่ืน 
  (๙) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา ๑๑๑ ลักซ 
  (๑๑) จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวม 
ทุกหองรวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน 
  ขอ ๙  จํานวนสวมและท่ีถายปสสาวะตองจัดใหมี ดังน้ี 
  (๑) สวมตองมีไมนอยกวา ๖ ท่ี ตอจํานวนแผงไมเกิน ๔๑ แผง โดยแยกเปน 
สวมชาย ๒ ท่ีสวมหญิง ๔ ท่ี และใหเพ่ิมท้ังสวมชายและสวมหญิงอีก ๑ ท่ี และ ๒ ท่ี ตามลําดับ 
ตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕ แผง 
  (๒) ที่ถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ 
เดียวกัน 
  (๓) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา ๑ ท่ีตอสวม ๒ ท่ี และท่ีถายปสสาวะ ๒ 
ท่ี 
  ขอ ๑๐  ท่ีรวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนส่ิงปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พัก 
มูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ 
ปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปด สามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเข่ียได ตั้งอยูนอกตัวอาคาร 
ตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก 
  ขอ ๑๑  ท่ีจอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน 
กําหนด 
 
            สวนท่ี ๒ 
      ตลาดประเภทท่ี ๒ 
          ------------ 
 
  ขอ ๑๒  ตลาดประเภทท่ี ๒ ตองมีเน้ือท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณ 
ท่ีจัดไวสําหรับผูขายของ สวมและท่ีถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้ 
  ขอ ๑๓  บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ 
และสุขลักษณะดังตอไปน้ี 
  (๑) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้าํขัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตาง ๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได 
  (๓) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ 
ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนท่ีเก็บ 
หรอืสะสมสินคา และของอ่ืน ๆ และมีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๑ 
เซนติเมตร 
  (๔) ทางเดินสําหรับผูซ้ือมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
  (๕) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 
  (๖) มีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง 
ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังน้ี 
  (ก) ในทองท่ีท่ีใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบ 
บําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  (ข) ในทองท่ีท่ียังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหมีบอพักนํ้า 
เสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ท้ังน้ี ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไม 
กอใหเกิดเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง 
  ขอ ๑๔  สวมและท่ีถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามท่ี 
กําหนดในขอ ๘ (๒)-(๑๑) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ และต้ังอยูในท่ีเหมาะสม 
นอกบริเวณแผงขายสินคา 
  ขอ ๑๕  ท่ีรวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงาน 
สาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย 
ในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา 
และอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก 
 
           สวนท่ี ๓ 
     ตลาดประเภทท่ี ๓ 
          ----------- 
 
  ขอ ๑๖  ตลาดประเภทท่ี ๓ ตองมีเน้ือท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณ 
ท่ีจัดไวสําหรับผูขายของ สวมและท่ีถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้ 
  ขอ ๑๗  บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ 
และสุขลักษณะตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี ้
  (๑) แผงขายสินคาสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร  
  (๒) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซ้ือตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
  (๓) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 
  (๔) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําทิ้งลงสูทอ 
ระบายน้ําสาธารณะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๘  สวมและท่ีถายปสสาวะตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ที่กําหนดในขอ ๑๔ และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคล่ือนท่ีหรือมีสวม 
สาธารณะหรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียงหางไมเกิน ๑๑๑ เมตร 
  ขอ ๑๙  ท่ีรวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๑๕ 
 
            หมวด ๓ 
             การดําเนินกิจการตลาด 
           ----------- 
 
  ขอ ๒๑  การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภท 
ใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตาง ๆ อาหารแปรรูป อาหาร 
ปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาที่ไมใชอาหาร เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกัน 
การปนเปอนในอาหาร 
  ในกรณีท่ีเปนอาหารสดซ่ึงอาจมีนํ้าหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการ 
ก้ันไมใหนํ้าหรือของเหลวน้ันไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบาย 
น้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด 
  ขอ ๒๑  หามวางส่ิงของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาสูตลาด 
ทางเดินและถนนรอบตลาด 
  ขอ ๒๒  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  ขอ ๒๓  หองสวม ท่ีถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ท่ีจัดไว 
ตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 
 
            หมวด ๔ 
               การบํารุงรักษาตลาด 
            ----------- 
 
  ขอ ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล 
รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ 
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา 
  (๒) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไมร่ัวซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง จัดใหมี 
การเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลท่ีรวบรวมมูลฝอยรวมใหถูกสุขลักษณะ 
เสมอ 
  (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลัก 
การสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองนํ้า หองสวม ท่ีถายปสสาวะ บอดัก 
มูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา 
  ขอ ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเก็บกวาด 
มูลฝอยดูแลความสะอาดหองนํ้า หองสวม ท่ีถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพัก 
น้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียใหใชการไดดี ดูแลท่ีรวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกวันที่เปดทําการ 
  ขอ ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมีการเก็บกวาด 
มูลฝอยทําความสะอาดบรเิวณตลาด ดูแลความสะอาดหองนํ้า หองสวม ตะแกรงดักมูลฝอยใหใช 
การไดดีและดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะที่เปดทําการ 
  ขอ ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตองไมทําการและตองดูแลมิใหผูใด 
กระทําการอันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี ้
  (๑) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือ 
จําหนาย 
  (๒) สะสม หมักหมม ส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตลาด ทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรัง 
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค 
  (๓) ถายเท ท้ิง มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับ 
รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
  (๔) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน 
อันตรายตอสุขภาพ 
  (๕) กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตราย 
แกผูอื่น 
  (๖) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน 
  (๗) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 
 
            หมวด ๕ 
             ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
          ------------ 
 
  ขอ ๒๘  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูไดรับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการ 
ท่ีเก่ียวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาด 
ของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความสะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย 
การลางตลาดและการอื่น ๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ 
  ขอ ๒๙  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคา 
หรือในขอบเขตท่ีวางขายของท่ีจัดไวให หามวางลํ้าแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แผงขายสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และหามวางสินคาสูงจากพื้นตลาด 
เกินกวา ๑๕๑ เซนติเมตร 
  การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมท้ังเคร่ืองใชท่ีเก่ียวกับอาหาร 
ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภท 
อาหาร 
  ขอ ๓๑  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล 
ดังตอไปนี ้
  (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม 
เปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด 
โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
  (๒) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดี 
และตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 
  (๓) ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
  ขอ ๓๑  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการ 
ใชกรรมวิธี การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษา 
ความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  (๑) ลักษณะและประเภทของสินคาที่ขาย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปนสินคา 
ท่ีไมผิดกฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย 
  (๒) อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
  (๓) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดอาหาร 
เพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
  (๔) ในกรณีที่มีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไวใหเปนสัดสวน 
และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  (๕) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัย 
มีการลางและการเก็บที่ถูกตองทั้งกอนและหลังการใชงาน 
 
 
            หมวด ๖ 
                  บทเฉพาะกาล 
          ------------ 
 
  ขอ ๓๒  ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกอนหรือในวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใชบังคับดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลา 
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ท้ังน้ี ตองไมเกิน ๓ ป สําหรับตลาดประเภทท่ี ๑ และไมเกิน ๒ ป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สําหรับตลาดประเภทท่ี ๒ 
  กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งรองขอและมีเหตุผลอันสมควร 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกครั้งหนึ่งแตตองไมเกิน ๒ ป 
ท้ังน้ี การขยายเวลาดังกลาวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนดวย 
 
      ใหไว ณ วันที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
             กร ทัพพะรังสี 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากตลาดเปนสถานประกอบ 
การที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนจําเปนตองมีการควบคุมใหมีการดําเนินกิจการ 
ที่ตองดวยสุขลักษณะเพื่อประโยชนในการคุมครองประชาชน และโดยท่ีมาตรา ๖ แหงพระราช 
บัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการ 
ควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้ 
ใหออกเปนกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๒/๓ก/๑/๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒] 
 
 
 


