
 
 

เรื่องเสร็จที่   15 /25611 

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ออก 

  ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
------------------------------- 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ได้มีหนังสือที่ ฉช 75005/ 350 ลงวันที่ 12 มีนาคม 

2561 ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นาย ข. ผู้ประกอบกิจการ มีความประสงค์จะขอจัดตั้งตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ก. 
ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก ากับดูแลตลาด จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ขอจัดตั้งตลาดได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ก. จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ในกรณีดังกล่าว 

 1. ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย 
   เมื่อพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ตามมาตรา 342 บัญญัติให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้งตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการ
ประกอบกิจการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ตลาดต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
จึงจะด าเนินการได้ และมาตรา 353 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
ก ากับดูแลตลาด เช่น 1) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์สิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 2) ก าหนด

                                                           
1 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/ 691   ลงวันที่    3   พฤษภาคม 2561 ซึ่งศูนย์บริหาร

กฎหมายสาธารณสุข มีถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก. 
2
 มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 

 การเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 56 

 ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่น
แห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  

3 มาตรา 35 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี ้
 (1) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผังและหลักเกณฑ์สิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจการตลาด 
 (3) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
 (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อ 

ส าเนาคู่ฉบับ 



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด 
3) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด เป็นต้น มาตรา 364 ก าหนดให้ผู้ขายของหรือช่วยขายของในตลาดต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องถามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น และมาตรา 375 ให้อ านาจราชการส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือให้ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  
  เมื่อวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
ข้อ 2 ที่ก าหนดให้ใช้บังคับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ไปก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมก ากับดูแลในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสภาพของท้องถิ่น 
สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย  
  2. ความเห็นในประเด็นข้อหารือ 
  จากการพิจารณาประเด็นข้อหารือและข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบล ก. ยั งไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมก ากับดูแลตลาด ประกอบกับกฎกระทรวง 
ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ไม่ได้บัญญัติให้มีผลใช้บังคับตลาดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ดังนั้น จึงไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่จะใช้บังคับส าหรับการก ากับ ดูแลการประกอบกิจการตลาด 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ทั้งนี้  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ 
ผู้จัดตั้งตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มจัดตั้งตลาด ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการลิดรอน
สิทธิในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ องค์การบริหารส่วนต าบล ก. อาจพิจารณาอนุญาตจัดตั้งตลาด
ได ้โดยก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ให้ผู้จัดตั้งตลาดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและสุขอนามัย 
เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและป้องกันเหตุร าคาญที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนบริเวณโดยรอบ และเพ่ือเป็น
การควบคุมและก ากับดูแลการจัดตั้งตลาดในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนต าบล ก. ยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่องตลาดบังคับใช้ ส าหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ตามมาตรา 636 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง7 และมาตรา 64 ก าหนดให้บรรดาค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถิ่น ดังนั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ก. ยัง
ไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดบังคับใช้ จึงยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดได้ 
 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการจัดตั้งตลาด เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก. ควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยเร็ว โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก. อาจใช้หลักเกณฑ์วิธีการ 

                                                           

 
4

  มาตรา 36 ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติใหถู้กต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้บัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗  

5
  มาตรา 37 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ

ออกขอ้บัญญัติทอ้งถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ตา่ง ๆ 

  6 มาตรา 63 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    

7
 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 



และมาตรการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 เป็นแนวทางในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้านการ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
 

 
 
                                                   สมชาย  ตู้แก้ว 
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ร่าง..................... 
พิมพ์/ทาน.......... 

พรนภา  ร่าง 
 พรนภา  พ/ท 
………… ตรวจ 

ตรวจ.................. 
ร่าง..................... 
พิมพ์/ทาน.......... 

(นายสมชาย  ตู้แก้ว) 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
     3    พฤษภาคม  2561 

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้      
 

 


