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บทที่  3 
การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตจัดตั้งตลาด และออกขอกําหนด 
ทองถิ่นเพื่อการกํากับดูแลตลาดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

 3.1  การอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 กฎหมายไดกําหนดใหที่ตั ้งของตลาดตองอยูหางจากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย        
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยไมนอยกวา 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
ของรัฐท่ีไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได” 
 “มาตรา 54 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใด หรือการกระทําใด
ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได” 
  ผูมีอํานาจอนุญาต ในการจัดตั้งและประกอบกิจการตลาด พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 35 ไดกําหนดใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งและประกอบกิจการตลาดทุกประเภทตอง
ขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ท่ีตลาดตั้งอยู คือ  
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 -  ในเขตเทศบาลตองขออนุญาตตอนายกเทศมนตรี  
 -  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 -  ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตองขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด  
 สําหรับหนวยงานราชการอันไดแก กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกร
ของรัฐที่ไดจัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจัดต้ังตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดบัญญัติไวในกฎกระทรวงหรือ
ขอกําหนดในทองถิ่นเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด และกฎหมายไดใหอํานาจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินในการกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือเพ่ือใหหนวยราชการที่จัดต้ังตลาดปฏิบัติเปนการเฉพาะราย  
  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดจะกระทํา
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อํานาจกํากับดูแลตลาด และออกขอกําหนดของทองถิ่น โดยสรุปไดดังนี้ 
  (1)  การกําหนดที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 
  (2)  การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการตลาด 
 (3)  การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
  (4)  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีท่ี
รวบรวม หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําท้ิง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 
 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูมีอํานาจในการอนุญาตจัดต้ังตลาดและกํากับดูแล
การดําเนินการตลาด รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) เพ่ือใชบังคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร สําหรับใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ออก
ขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเปน
แนวทางในการกําหนด 
  การออกใบอนุญาต 
   1)  แบบฟอรมท่ีใช (ศึกษารายละเอียดของแบบฟอรมท่ีใชจากมาตรฐานดานการ
ทะเบียนและการอนุญาต) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3  การอนุญาต และการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 15 

   -  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) เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
ตามแบบคําขอรับใบอนุญาต พรอมดวยเอกสารและหลักฐานจากผูยื่นคําขอ และตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร ดังนี้ 
   -  แบบคําขอรับใบอนุญาต 
   -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    -  สําเนาทะเบียนบาน 
    -  ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ใบทะเบียนพาณิชย หลักฐานที่แสดง
วาอาคารสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร เปนตน 
    -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณียื่นขอในนามนิติบุคคล) 
  ในการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอ
ใบอนุญาต หากตรวจสอบแลว พบวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เจาหนาที่ตองแจง
ใหผู ขออนุญาตแกไขใหถูกตองสมบูรณในคราวเดียวกัน และกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหผูยื่นคําขอทราบ และออก
หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตการประกอบ
กิจการ (ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) ใหผูประกอบการทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอหาก
ตรวจสอบแลวถูกตองสมบูรณเจาหนาท่ีลงรับเลขเอกสารขออนุญาต เพื่อดําเนินการตอไป 
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    2.2)  เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ ของ
ตลาด โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามลักษณะของตลาดแตละประเภทตามที่กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดไว 
   หากการตรวจสอบพบขอบกพรอง ใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข โดยออกคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
และบันทึกรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อการพิจารณาอนุญาต 
    2.3)  เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารเสนอตอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาต  
    2.4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาลงนามอนุญาตหรือไมอนุญาต 
แลวแจงผลการพิจารณาใหผูประกอบการทราบ หากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําสั่งอนุญาตภายใน 30 วัน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกิน 15 วัน โดยออกหนังสือแจงรายการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขอใบอนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลาตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 
   หมายเหตุ : ข้ันตอนที่ 2.1) - 2.4) กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จ (ตามการปรับลด
ระยะเวลาการใหบริการประชาชน) ภายใน 21 วัน (หรืออาจเร็วกวาไดกรณีเอกสารถูกตอง ดูรายละเอียด
แผนภาพที่ 1 แตท้ังนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 วัน) 
   2.5)  เจาหนาท่ีสงหนังสือแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วัน (อาจเร็วกวาได) 
     -  ในกรณีออกใบอนุญาต ใหเจาหนาท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตดวย 
    -  ในกรณีไมอนุญาต ใหสงหนังสือคําสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(แบบ คส. 5/1) พรอมทั้ง แบบแจงเหตุผลการไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการใหแกผูขอภายใน 7 วัน 
    2.6)  เมื่อผูประกอบการมาติดตอขอรับใบอนุญาต เจาหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 
    -  รับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น แตไมเกิน
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (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 
   สําหรับข้ันตอนการดําเนินการขอตอใบอนุญาตมีแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับการออก
ใบอนุญาต ซึ่งผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว ใหประกอบกิจการตลาดตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่ง ไมตอ
อายุใบอนุญาต โดยกฎหมายไดใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตอใบอนุญาต 
   การออกใบแทนใบอนุญาต 
   ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
สําหรับการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดทองถิ่น 
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1)  ผูประกอบการยื่นคําขอ
พรอมหลักฐานตอเจาหนาที่ 

2) เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

3) เจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
สุขลักษณะ 

ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

4) เจาหนาที่ทําเอกสารเสนอ
อนุญาต/ไมอนุญาต ตอนายก 

อปท. 

8) เจาหนาที่มอบใบอนุญาตและ
ขึ้นทะเบียนใบอนญุาต 

4) เจาพนักงานสาธารณสุขให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข 

3) เจาหนาที่แจงหรือสงคืนให
ผูประกอบการทราบภายใน 10 วัน 

*  พรบ.สาธารณสุขกําหนดใหภายใน     
15  วันนับตั้งแตไดรับคําขอ 

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการออกใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต 

1 แบบคําขอรับใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต 

3 

4 

2 

รายงานผลการตรวจสอบ ถูกตอง   

ไมถูกตอง 

หนังสือแจงความไมถูกตองหรือไม
สมบูรณของคําขอ (แบบ  นส. 3) 

ไมถูกตอง 

ใบอนุญาต 

5) นายก อปท. 
ลงนามอนุญาต/ไมอนุญาต 

5 

6) เจาหนาที่สงหนังสือ 
แจงการอนุญาตแกผูย่ืนคําขอ

ภายใน  7  วัน 

6 

ชุดเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา 

8 

6) เจาหนาที่สงหนังสือ 
แจงคําสั่งไมอนุญาตและเหตุผล

การไมอนุญาต 

6 

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

 

* พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตแลวเสร็จต้ังแตขั้นตอนที่ 1) – 5) (กรณีเอกสารถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนด) ภายใน 30 วัน สําหรับระยะเวลาที่กําหนดภายใน 21 วันนี้ไดปรับลดจากที่กฎหมายกําหนด ท้ังนี้เพื่อใหสอดรับกับมติ  ครม. 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ในการปรับลดระยะเวลาการใหบริการประชาชน 

ภายใน 21 วัน * ถูกตอง 

 แบบแจงการอนุญาต อนุญาต 

ไมอนุญาต 

7) เจาหนาที่รับชําระ
คาธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 

ผูย่ืนมาขอรับใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
7 
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3.2   การสั่งพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
  (1)  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 
15 วัน 
  (2)  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
   1)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแต  2 ครั้ง ข้ึนไป  และมี เหตุ ท่ีจะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก 
   2)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
   3)  ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง ขอกําหนดของ
ทองถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
  (3)  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันที่ปดคําสั่ง แลวแตกรณี 
 (4)  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

3.3   คาธรรมเนียมและคาปรับ 
  (1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ในการกําหนด
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 
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  (2)  คาธรรมเนียมและคาปรับใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (3)  ในกรณีท่ีไมได เสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที่ขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น และในกรณีท่ีคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง  
 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 

3.4   การกําหนดโทษ 
  ผูประกอบกิจการที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 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 หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  (2)  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ ท่ีตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสรางของ
ตลาด หลักเกณฑท่ีผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  (3)  การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําท้ิง การ
ระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 
ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  (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 หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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  (7)  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับและปรับอีกไมเกินวันละ 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

3.5   การเปรียบเทียบคดี  
  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 85 (2) ในทุกเขตจังหวัดกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถาเห็นวาผูตองหา
ไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 
สําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน2,000 บาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย 
และเมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถาหากผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือ
ยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินคดีตอไป  

3.6   การกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาด 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดของ
ผูประกอบการและการคาขาย รวมท้ังการดําเนินการของ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ซึ่ง
ภายหลังจากที่ผูประกอบการไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดแลว ผูประกอบการและผูขายของจะตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การรักษา
ความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและ
ของใชตางๆ และเพื่อใหการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการตลาดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย และขอกําหนดของทองถิ่น ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอ 20-31 ไดกําหนดเรื่องการดําเนินกิจการตลาด 
การบํารุงรักษาตลาด ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดไวซึ่งสรุปแนวทางการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ดังนี้ 
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 3.6.1 การประชาสัมพันธ ควรทําการประชาสัมพันธและประชุมช้ีแจงใหผูประกอบกิจการ
ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดทราบถึงขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นออกขอกําหนดเอง) หรือขอกําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใหผูประกอบการไดทราบขั้นตอนและ
วิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนด ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ 
ไดทราบถึงเนื้อหาในขอกําหนด และขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งตลาดใหมดวย 
  3.6.2  การสํารวจและตรวจสภาพตลาด ควรทําการสํารวจ และตรวจสภาพตลาดในเขตพื้นที่
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อนํามาพิจารณาออกคําสั่งใหมีการปรับปรุงตลาดในแตละแหงเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือกฎกระทรวงฯ พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาที่ใหผูประกอบการดําเนินการ
ปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของตลาดแตละแหง ท้ังนี้ โดยไมขัดกับบทเฉพาะกาลใน
กฎกระทรวงฯ ดังกลาว 
  3.6.3 การติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการหรือการปฏิบัติของผูประกอบการ ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินกิจการของผูประกอบการ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอ 20 – 31) โดยเฉพาะกรณี
ท่ีไดมีคําสั่งท่ีใหผูประกอบการดําเนินการปรับปรุงตลาด มีแนวทางดังนี้ 
   1)  กรณีท่ีมีการปรับปรุงแกไขตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ควรมีหนังสือ
ชมเชยผูประกอบการที่ใหความรวมมือ และอาจประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชบริการตลาดไดทราบ  
  2)  กรณีท่ีผูประกอบการมิไดปฏิบัติตามคําสั่งโดยมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงาน
ทองถิ่นอาจขยายเวลาการดําเนินการปรับปรุงได แตหากไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
อาจจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีแลวแตกรณี 
  3.6.4 การดําเนินกิจการตลาด ผูประกอบการตองปฏิบัติดังนี้ 
   1)  ตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปนหมวดหมูไมปะปนกัน 
แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตางๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาท่ีไมใชอาหาร 
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร ในกรณีท่ีเปนอาหารสด ซึ่งอาจมี
น้ําหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการกั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด 
และตองจัดใหมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวนั้นลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้น
ตลาด 
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  ขอแนะนํา การจัดวางสินคาเปนหมวดหมูจะชวยใหการดูแลความสะอาดของตลาด
งายข้ึน และยังเปนการปองกันไมใหเชื้อโรคจากสินคาประเภทอาหารสดและสินคาท่ีไมใชอาหารมา
ปนเปอนกับสินคาประเภทอาหารปรุงสําเร็จ แผงขายอาหารปรุงสําเร็จที่มีการปรุงอาหารที่แผงจะมีความ
รอน ไอน้ํามัน กลิ่น ฯลฯ ทําใหเกิดความสกปรกไดงายจึงตองแยกออกจากแผงขายสินคาประเภทอื่น 
สําหรับแผงขายอาหารสด เชน กุง หอย ปู ปลา ฯลฯ ตองมีการตอทอสําหรับระบายน้ําหรือของเหลวจาก
แผงลงสูทอระบายน้ําภายในตลาด 
  2)  หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด ทางเขาสูตลาด ทางเดินและถนน
โดยรอบตลาด ท้ังนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยไมกอใหเกิดปญหากีดขวางการจราจร 
  3)  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาหนาท่ีพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  4)  หองสวมท่ีถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่นๆ ท่ีจัดใหตองเปดใหมี
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)  จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง มีการเก็บ
กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ โดยควรจัดเก็บ
เปนประจําทุกวันเพื่อไมใหมีขยะหรือมูลฝอยตกคาง 
     1.3)  จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยอาจจะแบงพื้นที่
รับผิดชอบใหผูขายของรับผิดชอบบริเวณแผงของตนเอง สวนพื้นที่ท่ีใชสอยรวมกัน เชน ท่ีขนถายสินคา 
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 ท่ีถายปสสาวะ 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 หรือในที่ท่ีจัดไว รวมท้ังกําจัดแมลงและสัตวนําโรคที่อาจอาศัยอยู
ในบริเวณตลาดดวย 
   3)  ทําความสะอาดบนแผงหรือพื้นที่ท่ีมีคราบไขมันจับ โดยใชน้ําผสมโซดาไฟราด
บนพื้นหรือแผง ท้ิงไวนาน 15- 30 นาที และใชแปรงลวดชวยขัดถูเพื่อขจัดคราบไขมัน สวนในบริเวณ
อื่นๆ ใชผงซักฟอกชวยในการลางทําความสะอาด (โซดาไฟใชชนิด 96% ในอัตราสวนดังนี้  
   โซดาไฟ 2 ชอนโตะ / น้ํา ครึ่งปบ ในกรณีท่ีมีไขมันจับตัวหนา 
    โซดาไฟ 1 ชอนโตะ / น้ํา ครึ่งปบ ในกรณีท่ีมีไขมันจับตัวนอย 
   4)  ใชน้ําสะอาดฉีดลางบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง เพื่อชะลางสิ่งสกปรก โซดาไฟหรือ
ผงซักฟอกใหหมด และกวาดลางลงสูรางระบายน้ําเสีย 
   5)  ใชน้ําผสมผงปูนคลอรีน (ผงปูนคลอรีน 60% 1 ชอนชา/น้ํา 1 ปบ) ใสลงในฝกบัว
รดน้ําและรดบริเวณแผง ทางเดิน รางระบายน้ําใหท่ัว ปลอยท้ิงไวเพื่อใหคลอรีนฆาเชื้อโรคและกําจัดกลิ่น 
สวนบริเวณที่มีกลิ่นคาวใหใชหัวน้ําสมสายชูผสมน้ําใหเจือจาง ราดบริเวณที่มีกลิ่นคาวกําจัดกลิ่น 
   6)  บริเวณหองน้ํา หองสวม อางลางมือ ท่ีปสสาวะ และกอกน้ําสาธารณะที่ใชใน
ตลาดตองลางทําความสะอาดโดยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดและลางดวยน้ําสะอาด 
   7)  บริเวณที่พักขยะตองเก็บรวบรวมขยะไปกําจัดใหหมด แลวลางทําความสะอาด
และทําการฆาเชื้อเชนเดียวกับขอ 5) 
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   8)  ในชวงท่ีมีการระบาดของโรคติดตอควรลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  3.6.7 การปองกันเหตุรําคาญและการระบาดของโรคติดตอ 
   ผูประกอบการตลาดทุกประเภท ตองไมทําการและตองดูแลไมใหมีผูใดกระทําการ
อันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญ หรือการระบาดของโรคติดตอ ดังนี้  
    1)  การนําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อ
จําหนาย 
    2)  การสะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดๆ ในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง 
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค 
    3)  การถายเท ท้ิง 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 
เจาพนักงานทองถิ่นในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและ
กฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความสะอาดแผง
ขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย การลางตลาด และการอื่นๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ 
    2)  ตองวางสินคาบนแผงขายสินคาหรือในขอบเขตที่วางขายของที่จัดไวให หามวาง
ล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติมแผงขายสินคา อันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และ
หามวางสินคาสูงจากพื้นตลาดเกินกวา 150 เซนติเมตร การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม 
รวมท้ังเครื่องใชท่ีเกี่ยวกับอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตราย
ปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  
   3)  ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลดังตอไปนี้ 
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    3.1)  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส โรคหัด 
โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  
   ขอแนะนํา ในกรณีผูขายของและผูชวยขายของที่ขายอาหาร เจ็บปวยดวย
โรคติดตอท่ีมีอาหารและน้ําเปนสื่อ เชน อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด ฯลฯ หรือตรวจพบวาเปนพาหะนําโรค
ดังกลาว ตองหยุดปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับอาหารจนกวาจะรักษาใหหายเปนปกติ ถามีบาดแผลที่มือตอง
ใชพาสเตอรปดแผลใหมิดชิดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
    3.2)  ในระหวางการขาย ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดี 
และตองมีความรูดานสุขาภิบาลและอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เชน สวมเสื้อมีแขน 
ผูกผากันเปอนสีขาว ใสหมวกหรือเน็ทคลุมผม ตัดเล็บมือใหสั้นอยูเสมอ ลางมือใหสะอาดกอนปรุง
อาหาร ไมพูดคุย ไอ จามรดอาหาร เวลาชิมอาหารในขณะปรุงตองตักใสถวยหรือชอนชิมตางหาก มี
ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งอาจจะไดรับการอบรมจากเจาพนักงานสาธารณสุข หรือศึกษาดวยตนเอง
จากหนังสือคูมือดานสุขาภิบาลอาหารฯลฯ 
    3.3)  ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด  
   ขอแนะนํา การตรวจสุขภาพก็เพื่อยืนยันวาผูขายของและผูชวยผูขายของไมปวย
เปนโรคหรือเปนพาหะนําโรควัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีนา
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)  ลักษณะและประเภทของสินคาท่ีขาย ตองสะอาด ปลอดภัยซึ่งอาจพิจารณา
จากเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เชน เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. ฯลฯ และเปนสินคา
ที่ไมผิดกฎหมาย หรือตองหามตามกฎหมาย เชน สินคาหนีภาษี , เนื้อสัตวปา, สินคาท่ีมีฉลากไมถูกตอง, 
ยาเสพติด เปนตน 
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     4.2)  อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามที่ 
เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด เชน เนื้อสัตว อาหารทะเล ฯลฯ ควรเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมประมาณ 
7 องศาเซลเซียส 
     4.3)  การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมืออุปกรณปกปดอาหาร เพื่อ
ปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ เชน 
ตูปกปดอาหาร ซึ่งมีกระจกอยางนอย 3 ดาน หรือมีประตูบานเลื่อนสําหรับเปดปด ท้ังนี้ตองปกปดอาหาร
ไวตลอดเวลา ยกเวนการตักอาหารจําหนาย หรือใสอาหารในภาชนะที่มีฝาปด หรือใชฝาชีปด และตอง
ดูแลรักษาตูปกปดอาหารหรือฝาปดภาชนะใหสะอาดอยูเสมอ 
     4.4)  ในกรณีท่ีมีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวใหเปน
สัดสวน และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท้ังนี้อาหารท่ีจําหนายจะตองไมปะปนกับ
สินคาประเภทอื่น การเตรียมการปรุงอาหารตองทําในที่สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร กรณีท่ีใช
ความรอนในการปรุงตองติดตั้งพัดลมดูดอากาศและปลองระบายควันและความรอนที่เกิดจากการปรุง
อาหารออกนอกตลาด 
    4.5)  เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช ตองสะอาดและปลอดภัย มี
การลางและการเก็บที่ถูกตอง ท้ังกอนและหลังการใชงาน ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   ขอแนะนํา สําหรับเครื่องมือเครื่องใชและภาชนะอุปกรณใสอาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
    รูปแบบของอุปกรณ 
    -  เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณตองไมทํา หรือประกอบดวย
วัสดุท่ีเปนพิษ เชน ไมทําจากวัสดุท่ีใชแลว ไมมีการแตงสีในสวนที่จะสัมผัสอาหาร เพราะอาจมีสารพิษ
ตกคางจากสารเคมีตางๆ และโลหะหนักในสีหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารได 
    -  ตองมีความแข็งแรงทนทาน ไมชํารุดสึกหรอหรือแตกกะเทาะ เปน
สนิมงาย ทนตอการกัดกรอนของอาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือเค็มจัดได 
    -  รูปแบบทําความสะอาดงาย และปลอดภัยตอการนําไปใช มีผิวเรียบ ไมมี
รอง ซอก หรือมุมปากไมแคบ กนไมลึก 
    -  ปองกันการปนเป อนได เชน ภาชนะเก็บน้ําดื ่มตองมีฝาปด มีกอก 
หรือใชกาน้ําเทน้ําทางพวยกา 
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     การลาง และเก็บภาชนะอุปกรณท่ีใสอาหาร  
     เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเปนเรื่องของการทําความสะอาด 
เพราะหากภาชนะหรืออุปกรณท่ีใสอาหารไมมีความสะอาดแลวอาจจะนํามาซึ่งโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหารบางชนิดได ฉะนั้นกอนลาง และเก็บภาชนะอุปกรณท่ีใสอาหาร ควรเก็บกวาดเศษอาหารที่เหลือ
ติดจานทิ้งลงถังขยะใหมากที่สุดกอนทําการลางทําความสะอาด จากนั้นจึงลางดวยวิธีลางภาชนะที่ถูกตอง
ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 
     -  ลางดวยน้ําผสมน้ํายาลางจาน เพื่อลางไขมัน เศษอาหารและสิ่งสกปรก
ท่ีติดคางอยู โดยใชฟองน้ําหรือแผนใยสังเคราะหชวยในการทําความสะอาดภาชนะ 
     -  ลางดวยน้ําสะอาด เพื่อลางน้ํายาลางจานและสิ่งสกปรกที่ติดคางภาชนะ
อยูใหออกใหหมด 
     -  ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหใชน้ํารอนที่
อุณหภูมิ 82–87 องศาเซลเซียส หรือน้ําผสมผงปูนคลอรีน (คลอรีน 1 ชอนชา: น้ําสะอาด 1 ปบ) 
แชภาชนะไวอยางนอย 2 นาทีเพื่อฆาเชื้อโรค 
     การจัดเก็บภาชนะอุปกรณใสอาหาร  
     เมื่อลางภาชนะอุปกรณสะอาดแลว แยกเก็บแตละประเภท โดยผึ่งใน
ตะแกรงโปรงสะอาด ในลักษณะคว่ํา และปลอยใหภาชนะอุปกรณแหงเองกอนนํามาเก็บโดยไมตอง
ใชผาเช็ด หากสามารถตั้งในที่มีแสงแดดสองเพื่อฆาเชื้อโรคดวยก็จะดี บริเวณที่เก็บตองสะอาดไมเปยกชื้น 
ไมมีแมลงสัตวนําโรค ไมเก็บในบริเวณเดียวกับที่ใชเก็บสารเคมีท่ีเปนอันตราย ภาชนะตางๆ เชน จาน 
ชาม แกวน้ํา หมอ กระทะ ควรวางคว่ําบนตะแกรง หรือตะกราท่ีสะอาดสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 
อุปกรณตางๆ เชน ชอน สอม ตะเกียบ เก็บในตะกราโปรงสะอาด โดยใหสวนที่เปนดามขึ้นบน 
  


