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๙. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด 
 

 การที่บุคคลใดเขาไปจัดตั้งตลาดโดยไมไดรับอนุญาตในที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิ
ของบุคคลอ่ืน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจที่จะรองทุกขใหดําเนินคดีอาญาตอผูกระทํา
ความผิดได แตหากการดําเนินกิจการจัดตั้งตลาดนั้นมิไดกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือจะมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตราย 
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไข 
โดยเรงดวน กรณีจึงไมมีเหตุที่เจาพนักงานทองถิ่นจะตองใชอํานาจในทางปกครอง 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขโดยการออกคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการจัดตั้งตลาด
และใชมาตรการบังคับทางปกครองกับผูที่จัดตั้งตลาดโดยไมไดรับอนุญาต ประกอบกับ
เจาของที่ ดินมีสิทธิที่จะขัดขวางมิใหผู อ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินของตน 
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ดังน้ัน การที่เจาพนักงานทองถิ่นไมออกคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการจัดตั้งตลาด 
และใชมาตรการบังคับทางปกครอง จึงไมถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ 
 สรุปขอเท็จจริง   
 ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจํานวนสองแปลง ตั้งอยูที่อําเภอลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผูบุกรุกเขาไปจัดตั้งตลาดในที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดี
ตรวจสอบพบวาผูอํานวยการเขตลาดกระบัง ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน ตลาดประเภทที่ ๒ บนที่ดิน
ดังกลาวใหแกนาง ม. โดยไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี โดยใบอนุญาตฉบับปจจุบัน 
จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐  
ถึงผูอํานวยการเขตลาดกระบัง ขอใหยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดังกลาว  ตอมา สํานักงานเขต
ลาดกระบังไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจงผูฟองคดีวาสํานักงานเขตลาดกระบัง 
มีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตใหแกนาง ม. แตเม่ือใบอนุญาตดังกลาวไดสิ้นอายุลง นาง ม. ก็ยังคง
จัดตั้งตลาดในที่ดินดังกลาวตลอดมา อันเปนการจัดตั้งตลาดโดยไมไดรับอนุญาต ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ จึงไดรองทุกขใหดําเนินคดีอาญากับนาง ม. แลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดออกคําสั่งหาม
และไมใชมาตรการบังคับทางปกครองใด ๆ กับผูที่ฝาฝนตอกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไมสามารถ
เขาใชประโยชนในที่ดินของตนเองได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชมาตรการบังคับทางปกครองหามนาง ม. เขาไปจัดตั้งตลาด 
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และเขาไปคาขายในที่ดินของผูฟองคดี และใหกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การท่ีนาง ม. จัดตั้งตลาดโดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นบนที่ดิน 
อันเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชนตั้งอยูในเขตทองที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน  
เปนความผิดตามมาตรา ๓๔๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ 
ขอ ๓๗๒ และขอ ๔๘๓ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ดําเนินการจัดใหมีและควบคุมตลาดตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๙)๔  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถือเปนผูเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือเปนการจัดตั้งตลาดในที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของเอกชนไมใชเปนการจัดตั้งตลาดในที่หรือทางสาธารณะ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๐๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ชอบที่จะรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิด และในฐานะ
เปนเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ หากพบวาการดําเนินกิจการ
จัดตั้งตลาดนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

                                                 
 ๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดต้ังตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาต
ใหจัดต้ังตลาดวรรคหน่ึงแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ความในมาตราน้ีมิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการของรัฐที่ไดจัดต้ังตลาดข้ึน
ตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัติน้ีดวย 
และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
 ๒-๓ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๓๗ หามมิใหผูใดจัดต้ังตลาดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔-๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๕๐ ให ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผู บังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นไดกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี เวนแต
พระราชบัญญัติน้ีจะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะสั่งใหนาง ม. หยุดดําเนินกิจการจัดตั้งตลาดนั้นไวทันที 
เปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาปราศจากอันตรายแลวก็ได 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และหากการดําเนินกิจการจัดตั้ง 
ตลาดนั้นจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  
หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการ
แกไขโดยเรงดวน เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตอง 
หรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุน้ัน หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุน้ันได
ตามสมควร แลวแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง๗ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหเปนดุลพินิจในการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาพนักงาน
สาธารณสุข โดยคํานึงวาการดําเนินกิจการจัดตั้งตลาดนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือไม หรือจะมีผลกระทบตอสภาวะ 
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรง 
ตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวนหรือไม  
เปนสําคัญ โดยกรณีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น จึงไมมีเหตุที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ตองใชอํานาจในทางปกครองออกคําสั่งใหนาง ม. หยุดดําเนินกิจการจัดตั้งตลาด 
ในชวงเวลานั้น และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมออกคําสั่งใหนาง ม. หยุดดําเนินกิจการ 
จัดตั้งตลาดจึงยังไมมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาจจะใชมาตรการ
บังคับทางปกครองแกนาง ม. ได และไมใชกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวน 
เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําที่ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหาย 
                                                 
 ๖-๗ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติน้ี ปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 
ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการน้ัน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการน้ันแกไขหรือปรับปรุง 
ใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาดําเนินกิจการน้ันจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย 
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินกิจการน้ันไวทันทีเปนการชั่วคราว 
จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝนตอบท 
แหงพระราชบัญญัติน้ีหรือขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาท่ีตอไปโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 
กับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการ
แกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับ 
เหตุน้ัน หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุน้ันไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๑ 
 

 

ขอมูลฉับไว ไขขอของใจ ใสใจประชาชน 
 สายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕ 

ตอประโยชนสาธารณะ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตอง 
ออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ไดตามมาตรา ๕๘๘ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ความเสียหายที่ผูฟองคดีอางวาเกิดจาก
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมออกคําส่ังใหนาง ม. หยุดดําเนินกิจการจัดตั้งตลาดในที่ดินซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของผูฟองคดี หลังจากใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน ตลาดประเภทที่ ๒ 
สิ้นอายุน้ัน เปนผลโดยตรงที่เกิดจากการที่นาง ม. จัดตั้งตลาดบนที่ดินดังกลาวโดยไมไดรับ
ความยินยอม เปนการโตแยงสิทธิผูฟองคดีทําใหผูฟองคดีเสื่อมสิทธิที่จะใชประโยชนในที่ดิน 
ของตน ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินของตนโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไมมีหนาที่ในการดูแลไมใหบุคคลใดเขาใชประโยชนในที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดี  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมออกคําสั่งใหนาง ม. หยุดดําเนินกิจการจัดตั้งตลาดและใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองในชวงเวลานั้น จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๗๔/๒๕๖๒) 
 

๑๐. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 

                                                 
๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๘ คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูในบังคับของคําส่ัง 

ทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ 
 (๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน 
 เจาหนาที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่ขัดตอกฎหมายท่ีมีโทษ 

ทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําส่ัง
ทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตทั้งน้ีตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน 

๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตน 

และไดซ่ึงดอกผลแหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว  
และมีสิทธขัิดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
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