
เรื่องเสร็จที่ 1 /25581 
บนัทกึการตอบข้อหารือศนูย์บรหิารกฎหมายสาธารณสุข 

เรื่อง  การตีความประเภทของตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด  
 พ.ศ. 2551 

------------------------------- 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือที่ อท 0032.003/1/3686 ลง

วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงกรมอนามัย สรุปความได้ว่า สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อ่างทองได้ขอความร่วมมือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
กรมอนามัย ในการตีความกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ดังน้ี 

1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 8 ตลาด สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 มีข้อหารือดังน้ี 

1.1การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผู้ขออนุญาตได้
ย่ืนขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดซึ่งเป็นตลาดที่จะเปิดกิจการคร้ังแรก เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับ
มอบหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดได้พิจารณาตรวจสอบสถานท่ีพบว่า เป็น
ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารทําด้วยวัสดุถาวรมั่นคงแข็งแรง แต่ไม่มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 1 
ของตลาดประเภทท่ี 1 และไม่มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของตลาดประเภทท่ี 2 เจ้า
พนักงานท้องถิ่นควรจะพิจารณาให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงตลาดให้เข้าหลักเกณฑ์เป็น
ตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 

1.2 จากข้อ 1.1 หากผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจะขอแก้ไขปรับปรุงสถานท่ีให้มี
ลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของตลาดประเภทท่ี 2 เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ประเภทที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามท่ีขอได้หรือไม่ 

1.3 กรณีตลาดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 มาแล้ว ต่อมา
ได้ก่อสร้างอาคารทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ประเภทที่ 2 ต่อเน่ืองทุกปี โดยไม่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นตลาดประเภทท่ี 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามท่ีขอทุกปีตลอดไปได้หรือไม่และควรดําเนินการอย่างไร 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองมีตลาดนัดเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 มาแล้ว ต่อมาได้ก่อสร้างโครงสร้างอาคารทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง 
แข็งแรง จํานวน 6 แห่ง ซึ่งมีโครงสร้างหลังคาเพียงอย่างเดียวเพ่ืออํานวยความสะดวกป้องกันแดดและ
ฝนให้กับผู้ค้าและผู้ซื้อตามหมวดที่ 1 ลักษณะของตลาดในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551 จะต้องต่อใบอนุญาตเป็นตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 โดยขอให้พิจารณาลง
ความเห็นแยกเป็นรายท้องถิ่นพร้อมเหตุผลประกอบดังต่อไปน้ี 

2.1 ตลาดย่ิงอยู่ ย่ิงรวย เขตเทศบาลตําบลบางจัก  
โครงสร้างเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีทพ้ืนที่ 1,600 ตร.ม. เปิดตลาดช่วงบ่ายวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 

2.2 ตลาดยุทธนา  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ  
โครงสร้างเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีท พ้ืนที ่1,296 ตร.ม. เปิดตลาดช่วงบ่ายทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ 
                                                            

1ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี สธ 0927.03/7701 ลงวันท่ี16 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุขมีถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
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2.3 ตลาดนัดบ้านง้ิวราย เขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางซ้าย  
โครงสร้างเสาไม้หลังคาเมทัลชีท พ้ืนที่ 100 ตร.ม. เปิดตลาดช่วงบ่ายวันจันทร์ พฤหัสบดี ช่วงเช้าเสาร์ 
อาทิตย์ 

2.4 ตลาดนัดบ้านโพธ์ิเอน เขตเทศบาลตําบลรํามะสัก  
โครงสร้างเสาไม้หลังคาสังกะสี พ้ืนที่ 1,536 ตร.ม. เปิดตลาดช่วงบ่ายวันพุธ เสาร์ อาทิตย์ 

2.5 ตลาดนัดเสี่ยโสภณ เขตเทศบาลตําบลป่าโมก  
โครงสร้างเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีท พ้ืนที่ 2,448 ตร.ม. เปิดตลาดช่วงบ่ายวันอังคาร ศุกร์ อาทิตย์ 

2.6 ตลาดสามโก้  เขตเทศบาลตําบลสามโก้  
โครงสร้างเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีท พ้ืนที ่2,100 ตร.ม. เปิดตลาดช่วงบ่ายทุกวัน 

3. ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 หมวดที่ 1 ลักษณะของ
ตลาด ข้อ 4(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ใน
ส่วนที่ 1 มีข้อหารือดังน้ี 

3.1 ขอให้กําหนดหลักเกณฑ์ว่า “โครงสร้างอาคาร” ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง
อะไรบ้าง เช่น มีหลังคา เสา พ้ืน ฝาผนัง ห้องสํานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 

3.2 โครงสร้างอาคาร ต้องคลุมแผงจําหน่ายสินค้าทั้งตลาดหรือไม่ 
3.3 กรณีตลาดมีโครงสร้างอาคารทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง แต่มีลักษณะ

เป็นแถวเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆ มีหลังคาไม่คลุมแผงจําหน่ายสินค้าทั้งตลาด เช่น ตลาดนัดเสี่ยโสภณ
ในเขตเทศบาลตําบลป่าโมกจะอยู่ในหลักเกณฑ์ว่ามีโครงสร้างอาคารหรือไม่ และควรจัดเป็นตลาด
ประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 

3.4 กรณีโครงสร้างอาคารทําด้วยวัสดุถาวรมั่นคงแข็งแรง แต่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก มี
แผงลอยจําหน่ายอาหารและสินค้าไม่เกิน 10 แผง เช่น ตลาดนัดบ้านง้ิวรายในเขตองค์การบริหาร- ส่วน
ตําบลยางซ้ายจะอยู่ในหลักเกณฑ์ว่ามีโครงสร้างอาคารหรือไม่ และควรจะจัดเป็นตลาดประเภทที่ 1 
หรือตลาดประเภทท่ี 2 

4. ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 หมวดที่ 1 ลักษณะของ
ตลาด ข้อ 4(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ใน
ส่วนที่ 2 มีข้อหารือดังน้ี 

4.1 ในส่วนที่ 2 ตลาดประเภทที่ 2 ข้อ 13 (6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและ
หลังคาโครงเหล็กคลุมผ้าใบเต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่งคงแข็งแรง 
ข้อความที่ว่า “กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา” จะเข้าเกณฑ์ว่าเป็น “โครงสร้างอาคาร” 
เหมือนกับข้อ 3.1 หรือไม่ 

4.2 กรณีข้อ 13 (6) ข้อความท่ีว่า “กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา” ไม่
เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็น “โครงสร้างอาคาร” ขอคําอธิบายว่า “โครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา” กับ 
“โครงสร้างอาคาร” มีความแตกต่างกันอย่างไร 

5. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ไม่บังคับใช้กับตลาดในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือคําแนะนําให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติในเร่ืองน้ีอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ําหรือแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่เขตเทศบาลกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะที่มีพ้ืนที่ติดกัน 
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6. ถ้ากระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงความเห็นว่าตลาดประเภทท่ี 2 มีโครงสร้าง
อาคารได้โดยไม่ต้องยกระดับเป็นตลาดประเภทท่ี 1 ในอนาคตตลาดประเภทที่ 1 ที่มีอยู่เดิมจะขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นตลาดประเภทท่ี 2 ได้หรือไม่ 

7. ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มีตลาดนัดชุมชนเพ่ือช่วยเหลือประชาชน กระทรวง
สาธารณสุขมีแนวทางปฏิบัติกับตลาดประเภทน้ีอย่างไร 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยประสานงานขอรายละเอียดเพ่ิมเติมจากผู้หารือ รวมถึงสํานักสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า กรมอนามัย ในประเด็นที่เก่ียวข้องแล้ว มีความเห็น ดังน้ี 

ประเด็นที่หนึ่งมาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 เห็นว่า 

ข้อ 1.1 มาตรา 352แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์
ในการกํากับดูแลตลาดโดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
สิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ จัดสถานที่ วางสิ่งของ ตลอดจนการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการ
ตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551 ข้อ 43 ได้แบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภทคือ ตลาดประเภทที่ 1 มีโครงสร้างอาคารและ 
มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 1 กล่าวคือ ต้องมีโครงสร้างอาคารท่ีทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง 
แข็งแรงและมีลักษณะที่เป็นไปตามส่วนที่1โดยมีเจตนารมณ์ในการป้องกันความสกปรก โรคติดต่อ 
รวมถึงมิให้มสีัตว์ เช่น สุนัข เข้าไปในตลาดส่วนตลาดประเภทท่ี 2 เป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและ
มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 2 กล่าวคือ ต้องเป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร หรือเป็นโครงสร้าง
อาคารแบบช่ัวคราว เฉพาะโครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน4 

ส่วนมาตรา 75แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 บัญญัติขึ้นเพ่ือให้
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นบังคับให้กิจการหรือการดําเนินการที่อยู่ในเขตอํานาจต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงและใช้บังคับในท้องถิ่นน้ันด้วย เมื่อมีผู้ย่ืน
                                                            

2มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปน้ี  

(๑) กําหนดที่ต้ัง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เก่ียวกับส่ิงปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดสถานท่ีการวางส่ิงของและการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด

เรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยการจัดให้มีที่รวบรวมหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยการระบายนํ้าทิ้งการ
ระบายอากาศการจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

3ข้อ 4 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 1 
(2) ตลาดประเภทท่ี 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่2 

  4การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขคร้ังที่ 53-1/25552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 
5มาตรา 7 เมื่อมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา๖ใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจของท้องถิ่นนั้นดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงในการนี้หากมีกรณีจําเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดของท้องถิ่นหรือแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดของท้องถิ่นที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา๖เพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ได้ 

ข้อกําหนดของท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา๖ให้บังคับตามกฎระทรวงนั้นทั้งนี้เว้นแต่
ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่นราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นในเร่ืองใด 
ขัดหรือแย้งกับท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา๖ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
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ขอดําเนินกิจการตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 และตรวจพบว่าเป็นตลาดที่มีโครงสร้าง
อาคารแต่มีลักษณะอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วนตามลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของ
ท้องถิ่นหรือกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อ 66เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้ง
ให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงตลาดให้เข้าหลักเกณฑ์เป็นตลาดประเภทท่ี 1 โดยอาศัย 
บทบังคับตามมาตรา 77 

ข้อ 1.2 จากข้อคิดเห็นในข้อ 1.1 การย่ืนคําขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงตลาดประเภทท่ี 1 
ให้มีลักษณะตามที่กําหนดในส่วนที่ 2 ของตลาดประเภทที่ 2 เห็นว่าสามารถกระทําได้กรณีเดียวคือ 
ต้องรื้อถอนโครงสร้างอาคารออกและยื่นขออนุญาตดําเนินกิจการตลาดประเภทที่ 2 แทน 

ข้อ 1.3 การเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ภายหลัง
จากที่ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดแล้ว ผู้จัดต้ังตลาดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคารตลาดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดประเภท
ที่ 2 ให้มีลักษณะเป็นแบบประเภทที่ 1 หรือจากตลาดประเภทที่ 1 ให้มีลักษณะเป็นแบบประเภทที่ 2 
ซึ่งจะมีผลให้ผู้จัดต้ังตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ตามมาตรา 
34 วรรคสอง8 และทั้งน้ีกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อ 169มีเจตนารมณ์
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตประเภทที่ 2 ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้
เป็นตลาดประเภทที่ 1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน กรณีตลาดที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 มาแล้ว ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง
แข็งแรง จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ต่อเน่ืองทุกปี โดยไม่มีความ
ประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นตลาดประเภทท่ี 1 ตลอดไปไม่ได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยอาจพิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา 3910 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดเง่ือนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องพัฒนา
ปรับปรุงตลาดประเภทท่ี 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่กําหนดร่วมกันได้ 

                                                            
6ข้อ 6 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ 

ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
7โปรดดูเชิงอรรถที่ 5 ข้างต้น 

  
8มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 

  การเปล่ียนแปลงขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออก
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 

9ข้อ 16 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี 2 ได้ดําเนินกิจการต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 
ผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวงนี้  
ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

10มาตรา 39 การออกคําส่ังทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกําหนดเงื่อนไขใดๆได้เท่าที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมายเว้นแต่กฎหมายจะกําหนดข้อจํากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 

การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขในกรณีดังต่อไปน้ีตามความเหมาะสมแก่
กรณีด้วย 

(๑) การกําหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เร่ิมมีผลหรือส้ินผลณเวลาใดเวลาหนึ่ง 
(๒) การกําหนดให้การเร่ิมมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง 
(๔) การกําหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือ

ความรับผิดชอบบางประการหรือการกําหนดข้อความในการจัดให้มีเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมข้อกําหนดดังกล่าว 
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หรืออาจใช้ฐานอํานาจตามมาตรา 5411 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออก
ข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนให้ผู้รับใบอนุญาตตลาดประเภทที่ 2 ต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้เป็นตลาดประเภทท่ี 1 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติก็ได้ ทั้งน้ี การกําหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ จะต้องกําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 712 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วย 

ประเด็นที่สองเมื่อพิจารณาข้อมูลและภาพถ่ายของตลาดที่หารือเป็นรายท้องถิ่น มี
ความเห็นดังน้ี 

ข้อ 2.1 กรณีตลาดที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่ ตลาดย่ิงอยู่ ย่ิงรวย  ตลาดนัด 
บ้านโพธ์ิเอน  ตลาดนัดเสี่ยโสภณ และตลาดสามโก้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคารด้วยวัสดุ
ถาวร มั่นคง แข็งแรง ก็จะเข้าข่ายเป็นตลาดประเภทท่ี 1ซึ่งต้องดําเนินการตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1.3  
สําหรับตลาดนัดบ้านโพธ์ิเอนพบว่ามีทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคารและพ้ืนที่โล่งโดยข้อเท็จจริง 
ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการจัดต้ังตลาดเฉพาะในส่วนโครงสร้างอาคาร หรือมีการจัดต้ังตลาดในส่วนของ
พ้ืนที่โล่งด้วย ดังน้ัน หากมีการจัดต้ังตลาดทั้งภายในโครงสร้างอาคารและบริเวณพ้ืนที่โล่ง ผู้จัดต้ังตลาด
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ ๔13 

ข้อ 2.2 กรณีตลาดที่ต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องพิจารณาข้อกําหนด
ของท้องถิ่นน้ันๆ ว่าได้นําหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 มากําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นด้วยหรือไม่ หากมีการกําหนดไว้แล้ว 
ผู้จัดต้ังตลาดก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน้ัน  แต่หากไม่ได้มีการกําหนดไว้ก็จะถูก
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ประเด็นที่สามลักษณะของตลาดตามข้อ 4(1) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนดใน
ส่วนที่ 1 มีความเห็นดังน้ี 

ข้อ 3.1 โดยท่ีตลาด14เป็นสถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่าย
สินค้าอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้า
                                                            

11มาตรา๕๔ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและ 
การออกใบอนุญาตในเร่ืองนั้นได้ 

12มาตรา๗ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอและจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ณสถานท่ีที่ กําหนดให้ยื่นคําขอและเผยแพร่ทาง 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณี
ก็ได้ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและส่ังการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับคําขอและ
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ณที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกําหนด 
  

13โปรดดูเชิงอรรถที่ 3 ข้างต้น 
14มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม จึงเป็นสถานที่ที่ต้องกําหนดมาตรการกํากับดูแลและป้องกันเก่ียวกับการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 จึงได้กําหนดให้ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูก
สร้างตามข้อ 615รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของสถานท่ีและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 716ไว้
แล้ว 

ข้อ 3.2 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อ 6 และข้อ 7 
กําหนดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ โดยนัยทางกฎหมายแล้ว เห็นว่าแผงจําหน่ายสินค้า
ต้องอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อ 3.3 ได้ใหค้วามเห็นไว้แล้วตามข้อ 2.1 
ข้อ 3.4 ได้ให้ความเห็นไว้แล้วตามข้อ 2.2ทั้งน้ี หากองค์การบริหารส่วนตําบล 

ได้กําหนดลักษณะของตลาดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  

                                                                                                                                                                              
“ตลาด” หมายความว่าสถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ผักผลไม้

หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ายทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตามและ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือตาม
วันที่กําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
15โปรดดูเชิงอรรถที่ 6 ข้างต้น 

  16ข้อ 7 อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
  (1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร   
อย่างน้อยหนึ่งทาง 
  (2) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
  (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบาย
อากาศของตลาดนั้น 
  (4) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ําขังและไม่ล่ืน 
  (5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
  (6) เคร่ืองก้ันหรือส่ิงกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าตลาด 
  (7) การระบายอากาศในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกล่ินอับ 
  (8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
  (9) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดง่าย มีความสูง
จากพ้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหาก
จากแผง 
  (10) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อใน
ลักษณะท่ีปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสดครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายนํ้าเสียหรือส่ิงปฏิกูล โดย 
  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ําไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่แผงจําหน่าย
อาหารสดต้ังแต่ 30 แผงขึ้นไปต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 
30 แผง 
  (ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผนจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
  (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดต้ังแต่ 50 แผง ขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผงถ้าเกิน 50 แผงให้ถือ
เป็น 100 แผง 
  (11) ระบบบําบัดน้าํเสียหรือนํ้าทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งน้ี ให้มีตะแกรง 
ดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
  (12) การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดต้ังก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจํากัดเร่ืองพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรออาคารตลาด ทางเข้าออก
บริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได้ 
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ซึ่งกฎกระทรวงไม่ได้กําหนดจํานวนแผงในการจําหน่ายสินค้าแต่อย่างใด กรณีน้ีก็จะเข้าข่ายเป็นตลาด
ประเภทที่ 1 

ประเด็นที่สี่ลักษณะของตลาด ตามข้อ 4 (2) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551 ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กําหนด
ไว้ในส่วนที่ 2 มีความเห็นดังน้ี 

ข้อ 4.1 เห็นว่า โดยหลักเกณฑ์ในข้อ 13 (6)คณะกรรมการสาธารณสุข17ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า “ตลาดประเภทที่ 2 ควรเป็นโครงสร้างแบบช่ัวคราว โดยยินยอมเฉพาะโครงเหล็ก 
คลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันเท่าน้ัน” 

ข้อ 4.2 ได้ใหค้วามเห็นไว้แล้วตามข้อ 3.1 และข้อ 4.1 
ประเด็นที่ห้าแม้กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 จะกําหนดไม่

ใช้บังคับกับการดําเนินกิจการตลาดที่ต้ังอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรง แต่ได้วางแนวทางให้
สามารถนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงไปใช้เป็นแนวทางควบคุมตลาด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลได้18โดยต้องตราเป็นข้อกําหนดของท้องถิ่นตาม
มาตรา 35 ด้วย   

ประเดน็ทีห่กได้ให้ความเห็นไว้แล้วตามข้อ 1.2 และ 1.3 
ประเด็นที่เจ็ดสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัยได้จัดทําคู่มือและเกณฑ์

มาตรฐานในการปฏิบัติสําหรับตลาดนัดน่าซื้อเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ขายของและผู้ช่วยขาย
ของ ตลอดจนผู้บริโภคที่จับจ่ายซื้อของจากตลาดนัดมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ ซึ่ง
ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น เ อ ก ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ที่ 
http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=market_stand ทั้งน้ี หากตลาดนัด
ชุมชนมีลักษณะโครงสร้างอาคารท่ีไม่มีความคงทน มั่นคง ถาวร เช่น เป็นโครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ 
หรือแผงลอย เป็นต้น ก็เห็นควรสนับสนุนให้เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ซึ่งผู้จัดต้ังตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงและข้อกําหนดของท้องถิ่น   

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
17โปรดดูเชิงอรรถที่ 4 ข้างต้น 

  
18ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 

  สําหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น สุขอนามัยของ
ประชาชน และการรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ีเป็นแนวทางในการ
ออกข้อกําหนดก็ได้ 

สมชาย ตู้แก้ว 
(นายสมชาย  ตู้แก้ว) 

ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
16 พฤศจิกายน 2558 


