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มาตรฐานตลาด 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดแนวทางและดําเนินการปรับปรุง
สภาพตลาดตาง ๆ ของรัฐ ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและใหการสนับสนุนตลาดของเอกชนใหมีความ     
เปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุง
ตลาด และคณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได
กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด (มาตรฐานตลาด) รวม 3 ประเภท คือ ตลาด
ประเภทที่ 1 (แบบมีอาคารถาวร) ตลาดประเภทที่ 2 (แบบไมมีอาคารถาวร) และตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดนัด) 
ดังนี้ 

1.1 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาด หรือมาตรฐานตลาด 
1.1.1 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 (มีอาคารถาวร) 

1) ดานสุขลักษณะทั่วไป 
1.1) โครงสรางอาคารและหลังคาตลาด สรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรงทนทานและมี

ความสูงเหมาะสมพื้นและฝาผนังตลาดทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาด ไดงาย และภายในตลาด     
ตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ 

1.2) มีน้ำประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 
1.3) มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ รกรุงรัง 

หรือกีดขวางทางเดิน 
1.4) มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
1.5) สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชเกี่ยวกับอาหารจะตองวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 

60 เซนติเมตรมาตรฐานตลาด 
1.6) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไวใน

บริเวณท่ีเห็นงาย 
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1) ตองมีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และตองทํา

ความสะอาดอยูเสมอ 
2.2) ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ำ ทางเดิน  ถนน

ที่ตั้งท่ีรองรับขยะมูลฝอยสาธารณะ และท่ีตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย 

3) ดานการจัดการน้ำเสีย 
3.1) ตลาดและบริเวณโดยรอบตองไมมีน้ำขัง 
3.2) รางระบายน้ำเสียเปนชนิดรางเปด และมีตะแกรงเหล็กปดสําหรับรางระบายน้ำ

รอบตลาด 
3.3) รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 
 



4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
4.1) หองสวมตองแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 
4.2) ภายในหองสวมตองไมมีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี 
4.3) ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบายอากาศ 
4.4) มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและกอความ

รําคาญ 
4.5) มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยของตลาด 
4.6) มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 
4.7) มีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
4.8) มีบอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ำเสีย 
5) ดานผูจําหนายสินคา 
5.1) มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 
5.2) มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 
5.3) ผคูาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ 
6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซ้ือ 
6.1) ตองมีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 
6.2) ตองมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด 
6.3) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความตองการของผูซื้อ 

1.1.2 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 (ไมมีอาคารถาวร) 
1) ดานสุขลักษณะทั่วไป 
1.1) มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ รกรุงรัง 

หรือกีดขวางทางเดิน 
1.2) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
1.3) สินคาประเภทอาหาร และเครื่องใชเกี่ยวกับอาหาร จะตองวางสูงจากพื้นไมนอย  

กว่า 60 เซนติเมตร 

1.4) มีน้ำสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1) มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และทําความสะอาด

อยูเสมอ 
2.2) ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ำ ทางเดิน ถนน

ที่ตั้งท่ีรองรับขยะมูลฝอยสาธารณะ และท่ีตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย 
3) ดานการจัดการน้ำเสีย 
3.1) ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ำขัง 
3.2) มีระบบระบายน้ำเสียที่สามารถระบายน้ำไดดี ไมมีน้ำขัง ไมอุดตัน 



4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
4.1) หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 
4.2) ภายในหองสวมไมมีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดี 
4.3) ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบายอากาศ 
4.4) มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและกอความ

รําคาญ 
4.5) มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยของตลาด 
4.6) มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 
4.7) ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งมาตรฐาน

ตลาด 
5) ดานผูจําหนายสินคา 
5.1) มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 
5.2) มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 
5.3) ผคูาแตงกายสะอาดเรียบรอยและใชวาจาสุภาพ 
6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซ้ือ 
6.1) มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 
6.2) มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด 
6.3) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความตองการของผูซื้อ 

1.1.3 แนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดนัด) 
1) ดานสุขลักษณะทั่วไป 
1.1) มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ รกรุงรัง 

หรือ กีดขวางทางเดิน 
1.2) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
1.3) มีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งชองทาง 
1.4) ที่จอดรถตองจัดใหมีความเหมาะสมตามที่ทองถิ่นกําหนด 
1.5) สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี ่ยวกับอาหาร จะตองวางสูงจากพื้นไม       

นอยกวา 60 เซนติเมตร 
1.6) มีน้ำสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 
2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1) มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอ และทําความสะอาด

อยูเสมอ 
2.2) ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด ทางเดิน ถนน ที่ตั้งท่ีรองรับมูลฝอย 

สาธารณะและที่ตั้งท่ีพักรวมขยะมูลฝอย 
 



3) ดานการจัดการน้ำเสีย  
3.1) ตลาดและบริเวณโดยรอบตองไมมีนำ้ขัง 
4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
4.1) มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมใหรบกวนและกอความ 

รําคาญ 
4.2) มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยของตลาด 
4.3) มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 
5) ดานผูจําหนายสินคา 
5.1) มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 
5.2) มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 
5.3) ผคูาแตงกายสะอาดเรียบรอยและใชวาจาสุภาพ 
6) ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซ้ือ 
6.1) มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 
6.2) มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อนํามาปรับปรุงตลาด 

1.2 แนวทางการควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน 
การควบคุมและสนับสนุนตลาดเอกชน เปนภารกิจหนาที่หนึ่งขององคกรปกครองสวน   

ทองถิ่น จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3561 ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2546 โดยกําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) แนวทางการควบคุมตลาดเอกชน 
1) ตราขอบัญญัติของทองถิ่นขึ้นมาบังคับใช เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการตลาด

ในพ้ืนที่และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
- กําหนดที่ตั้ง แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 
- กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ และการอื่นที่ เกี่ยวของกับ

การดําเนินกิจการตลาด 
- กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวม หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ และ
การปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองติดตามตรวจสอบในเรื่องการจัดตั้งและประกอบ
กิจการตลาด โดยมอบหมายเจาหนาที่ในการตรวจสอบใหชัดเจน รวมทั้งแจงใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งและประกอบ
กิจการตลาดตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น นอกจากนี้ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว การเปลี่ยนแปลง ขยาย 
หรือลดขนาดของสถานที่หรือบริเวณที่ใช เปนตลาดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตเปนหนังสือจากเจา
พนักงานทองถิ่น 



 
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดบทลงโทษผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ      

ขอกําหนดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใหมีบทลงโทษในเรื่องดังตอไปนี้ 
- การดําเนินการกิจการตลาดโดยไมมีใบอนุญาต 
- การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ ที่ตั้งสิ่งปลูกสรางของตลาด 

แผนผัง หลักเกณฑที่ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ 
- การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของ 
- การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด และการอ่ืนที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด 
- ฝาฝนกฎกระทรวง 
- การฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของผูขายของและผูชวยขาย 
- การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น 

(2) แนวทางการสนับสนุนตลาดเอกชน แบงเปน 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และระดับองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

1) ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวัด ควรดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทํา รวบรวมเอกสาร เผยแพร ใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
- ใหความรูในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด ความปลอดภัยของอาหาร 
- ประชาสัมพันธสูสาธารณชน 
- สงเสริมใหมีการตั้งกลุม/ชมรมผูประกอบกิจการตลาด 

2) ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการดังนี้ 
- ประชาสัมพันธและประชุมชี้แจงผูประกอบกิจการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบใหทราบถึง  

ขอกําหนดของทองถิ่น ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่น 
- สํารวจและตรวจสภาพตลาดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ แลวใหขอแนะนําใหมีการปรับปรุง

ตลาดแตละแหง พรอมทั้งกําหนดเวลาใหปรับปรุง โดยคํานึงถึงสภาพของขอเท็จจริงของแตละแหง 
- ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินกิจการตลาดของเอกชน วาไดมีการปรับปรุงใหขยายเวลา

ในการปรับปรุงหรืออาจเปรียบเทียบปรับได 
- ใหความรูแกผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด 

ความปลอดภัยของอาหาร 
- จัดกจิกรรม รณรงค สงเสริม ใหเกิดการพัฒนาตลาด 


