
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เรื่องเสร็จที่  7  /25621 

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย 
เรื่อง การอนุญาตจัดตั้งตลาดภายในที่สาธารณะและวัด 

                  
------------------------------- 

เทศบาลต าบล ง ได้มีหนังสือที่ ชย 71101/709 ลงวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 เพ่ือขอหารือ
เรื่อง การอนุญาตจัดตั้งตลาดภายในที่สาธารณะและวัด โดยมีรายละเอียดดัง นี้ 

ด้วยเทศบาลต าบล ง  ประสงค์จะออกเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องตลาด เพ่ือใช้ควบคุมดูแลตลาด
นัดในพ้ืนที่ แต่ปรากฏว่าในพ้ืนที่เทศบาลต าบล ง นอกจากตลาดนัดคลองถมที่อยู่ในพ้ืนที่ของเอกชนแล้วยังมี
การขายในลักษณะที่เป็นตลาด ตามลานสาธารณะของหมู่บ้าน และตามศาลาประชาคมของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่
สาธารณะประโยชน์ และภายในวัด เป็นต้น เพ่ือประกอบการพิจารณาออกเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวของฝ่าย
บริหารและสภาเทศบาลต าบล ง ให้เป็นไปโดยรอบคอบไม่กระทบต่อประชาชนและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติตามเทศบัญญัติได้ เทศบาลต าบล ง จึงขอหารือตามประเด็น ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบล ง สามารถออกใบอนุญาตให้มีการจัดตั้งตลาดภายในที่สาธารณะประโยชน์
ตามหมู่บ้านหรือชุมชนได้หรือไม่ และผู้ใดจะเป็นผู้ขออนุญาตและจะออกใบอนุญาตในนามของผู้ใด หรือการ
ขายในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

2. เทศบาลต าบล ง สามารถออกใบอนุญาตให้มีการจัดตั้งตลาดภายในวัดได้หรือไม่ และผู้ใด
จะเป็นผู้ขออนุญาตและจะออกใบอนุญาตนามของผู้ใด 

(1) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ตามบทบัญญัติมาตรา 4 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม
เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรื อปรุงแล้ว
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันที่ก าหนด 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 342 บัญญัติให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้งตลาดต้องได้รับใบอนุญาต                
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มจัดตั้งตลาด รวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตหากต้องการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลด
สถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน  จึงจะสามารถด าเนินการได้
นอกจากการขออนุญาตจัดตั้งตลาดตามบทบัญญัติมาตรา 34 แล้ว บทบัญญัติมาตรา 353 ยังให้อ านาจ

                                                           
1 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/8412 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกรมอนามัย                        

มีถึงเทศบาลต าบล ง 
2 มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

บทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตาม
วรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

3 มาตรา 35 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 

ส าเนาคู่ฉบับ 



-2- 

ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดเพ่ือให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติ         
ตามบทบัญญัติมาตรา 364 และ มาตรา 375 แห่งพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๑6 วรรคสอง ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖     
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
  มาตรา ๓๑ วัดมีสองอย่าง 
   (๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
  (๒) ส านักสงฆ์ 
  ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป 
 (2) ความเห็นในประเด็นข้อหารือ 

ข้อหารือที่  1 เทศบาลต าบล ง สามารถออกใบอนุญาตให้มีการจัดตั้ งตลาดภายใน              
ที่สาธารณะประโยชน์ตามหมู่บ้านหรือชุมชนได้หรือไม่ และผู้ใดจะเป็นผู้ขออนุญาตและจะออกใบอนุญาตในนาม
ของผู้ใด หรือการขายในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41          
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

ความเห็น ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่สาธารณะประโยชน์               
ตามหมู่บ้านหรือชุมชนตามที่หารือมานี้ เป็นที่ของเอกชนหรือไม่ ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                     

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการตลาด 

(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อ 

4 มาตรา ๓๖  ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ 

5 มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง
เก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย 
ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ 

6 มาตรา ๔๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
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กรณีที่ 1 ตรวจสอบแล้วพบว่า พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเป็นที่เอกชน ผู้ประสงค์จะ
จัดตั้งตลาดต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตโดยต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์พ้ืนที่       
หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ให้ใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในการประกอบกิจการเพ่ือใช้เป็น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตของราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากลักษณะการประกอบกิจการ
ดังกล่าวอาจเป็นการรอนสิทธิประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ดังนั้น การที่บุคคลใดจะด าเนิน
กิจการหรือด าเนินการใดๆ ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจึงต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์หรือเอกสารที่ได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
เพ่ือตรวจสอบสิทธิการใช้ที่ดินต่อไป ส าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตนั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้วย 

 กรณีที่ 2 ตรวจสอบแล้วพบว่า พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเป็นที่หรือทางสาธารณะ             
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่
หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ จึงครอบคลุมพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
ถนนหนทาง ทางเท้าและทางน้ า ที่ประชาชนสัญจรไปมาตามปกติ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ           
ของตลาด พ.ศ. 2551 หมวด 4 ข้อ 27 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินกิจการ
ตลาดในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการด าเนินการของราชการส่ วนท้องถิ่นเองที่ไม่ก่อผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ” นอกจากนี้  การจัดตั้ งตลาดภายในที่สาธารณะประโยชน์ตามหมู่บ้านหรือชุมชน           
ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการรอนสิทธิประชาชนในการใช้ประโยชน์ภายในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่           
ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมกัน หากราชการส่วนท้องถิ่น
อนุญาตให้มกีารจัดตั้งตลาดในพื้นที่ดังกล่าว จึงอาจเป็นการกระท าที่เป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกและเป็นการรบกวนขัดสิทธิของบุคคลในอันที่จะได้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
โดยปกติสุข ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า เทศบาลต าบล ง              
ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีการจัดตั้งตลาดภายในที่หรือทางสาธารณะได้ ทั้งนี้ สามารถควบคุมการจ าหน่าย
สินค้าในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ตามหมู่บ้านหรือชุมชนได้ตามมาตรา 41 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบล ง โดยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรต้องออกประกาศก าหนดเขต
ห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด หรือเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางประเภทบางชนิดหรือตามก าหนดเวลา
หรือห้ามโดยวิธีการจ าหน่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ าหน่าย             
ณ บริเวณนั้น ตามบทบัญญัติมาตรา 427 และออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓8 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์

                                                           
7 มาตรา ๔๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือ

ซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
(๒) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจ าหน่าย

สินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าโดยวิธีการ
จ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการ
ของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะก าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องก าหนดวันที่จะบังคับตาม
ประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 

8 มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
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เกี่ยวกับควบคุมการจ าหน่ายสิ้นค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งหากผู้ใดจะจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อหารือที่ 2 เทศบาลต าบล ง สามารถออกใบอนุญาตให้มีการจัดตั้งตลาดภายในวัด          
ได้หรือไม่ และผู้ใดจะเป็นผู้ขออนุญาตและจะออกใบอนุญาตนามของผู้ใด 

ความเห็น ตามพระราชบัญญัติคณะสงค์ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 ก าหนดให้วัดมีฐานะ             
เป็นนิติบุคคล เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้วจึงถือได้ว่าวัดมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการจัดตั้งตลาดภายในวัดผู้ด าเนินการจัดตั้งตลาดต้องขออนุญาต                 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ (เจ้าอาวาสหรือ         
ผู้ที่เจ้าอาวาสมอบอ านาจให้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่) ให้ใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในการจัดตั้งตลาด ลักษณะ         
การประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการใช้พื้นทีภ่ายในวัดมาจัดเป็นตลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เข้ามา
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงภิกษุสงฆ์สามเณรที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ภายในวัด เนื่องจากวัดจัดเป็น
สถานที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นที่พักส าหรับภิกษุสงฆ์สามเณร รวมถึงเพ่ือประโยชน์        
ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน ดังนั้น การพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดภายในวัด           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาออกใบอนุญาตในนามของผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่        
(เจ้าอาวาสหรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบอ านาจให้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่) ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณา 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย 

 
 
 
 
 

(นางพรรณพิมล วิปุลากร) 
                                                 อธิบดีกรมอนามัย 

                                  
กรมอนามัย 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
        11 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 

              สมชาย  ตู้แก้วาย  ตู้แก้วา 

                                                                                                                                                                                     

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
(๔) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า 

(๕) ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุ
ร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้      
 

 

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

 


