
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
เรื่องเสร็จที่ 19 /25631 

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย 
เรื่อง หารือกรณีการตีความยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด หรือ สถานทีส่ะสมอาหาร 

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

เทศบาลเมือง ก ได้มีหนังสือที่  มท 52005/2369 ลงวันที่  11 ธันวาคม ๒๕๖2              
เพ่ือขอหารือกรณีการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ด้วยเทศบาลเมือง ก ได้รับค าขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหารจากนางภัทรพร วงศ์สุนะ 
เพ่ือใช้พ้ืนที่ในการจ าหน่ายเนื้อสดช่วงเวลาตั้งแต่เวลาประมาณ 00.00 น. – 10.00 น. เนื้อที่ประมาณ 1 งาน  
8 ตารางวา ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาออกใบอนุญาต เทศบาลเมือง ก จึงขออนุญาตหารือ
ความเห็นข้อกฎหมายในกรณีดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมีข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฎดังนี้ 

1. คณะกรรมการสาธารณสุขจั งหวัด ได้มีหนั งสื อที่  มห 0032/9822 ลงวันที่                     
24 กันยายน 2561 ส่งถึงเทศบาลเมือง ก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการตลาด ในส่วนของผู้ประกอบการเขียงเนื้อที่ ตั้งอยู่ระหว่างตลาดเทศบาล 2 และตลาดสดศิริพร                 
(ตลาดเอกชน) ให้เทศบาลเมือง ก พิจารณาว่าเข้าข่ายประกอบกิจการตลาดหรือไม่ หากเข้าข่ายก็ให้ผู้ประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไขล้างท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และหากเป็นไปตามเทศบัญญัติให้ผู้ประกอบการขออนุญาตให้
ถูกต้องหากไม่อนุญาตก็ให้ด าเนินคดีฐานประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตและสั่งให้หยุดกิจการต่อไป 

2. เทศบาลเมือง ก ได้ท าค าสั่งที่ 167/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แก้ไขเพ่ิมเติมลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตลาดในเขตเทศบาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551  

3. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ค าร้องขอจัดตั้งตลาดสดของผู้ประกอบการเขียงเนื้อ นางภัทราพร วงศ์สุนะ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะตลาดสด พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งตลาด ผู้ประกอบการเขียงเนื้อ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาดสด พ.ศ. 2551 พบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง         
ว่าด้วยสุขลักษณะตลาดสด พ.ศ. 2551 ในหมวดที่ 1 ข้อที่ 7 วงเล็บ (4),(6),(9),(10),(11),(12) ข้อ 8 ข้อ 9 
และข้อ 10 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรแจ้งผู้ประกอบการเขียงเนื้อปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง            
ว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551 โดยมีระยะเวลาปรับปรุง 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ 

4. เทศบาลเมือง ก ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แจ้งผู้ประกอบการให้ด าเนินการ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการฯ  

5. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมติดตามผลครั้งที่ 2 
หลังจากครบก าหนดระยะเวลาให้ปรับปรุง คณะกรรมการฯ พิจารณาติดตามการปรับปรุงแก้ไขของผู้ยื่นค าร้อง
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดผู้ประกอบการเขียงเนื้อที่ตั้งอยู่ระหว่างตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดสดศิริพร            
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติแจ้งเตือนครั้งที่ 2        
ให้ผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดของผู้ประกอบการเขียงเนื้อปรับปรุงแก้ไขตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551 ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น โดยมีระยะเวลาปรับปรุง 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ หากพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการยังไม่ปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการจะพิจารณาให้ยุติการจ าหน่ายสินค้า           
ในบริเวณดังกล่าว 

6. เทศบาลเมือง ก ได้มีหนังสือลงวันที่  13 พฤษภาคม 2562 แจ้งเตือนครั้ งที่  2                
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ 
                                                           

1 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/1354 ลงวันที ่25 ก.พ..63 ซึ่งกรมอนามัย                                       
มีถึงเทศบาลเมือง ก 

ส าเนาคู่ฉบับ 



-2- 

7. ผู้ประกอบการเขียงเนื้อได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ขอขยายเวลาปรับปรุง
ตลาดบริเวณเขียงเนื้อออกไปอีก 30 วัน เพ่ือให้การปรับปรุงถูกต้องสมบูรณ์ 

8. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุญาต
จัดตั้งตลาดของผู้ประกอบการเขียงเนื้อ จากการพิจารณาผู้ประกอบการเขียงเนื้อพบว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไข
บริเวณเขียงเนื้อแต่ยังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นจัดท าแท่นที่วางเนื้อ
ให้สูงกว่าที่วางเท้า 

9. เทศบางเมือง ก ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินการปรับปรุงตามติคณะกรรมการฯ 

10. ผู้ประกอบการเขียงเนื้อได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้เทศบาลด าเนินการ
พิจารณา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาขออนุญาตจัดตั้งตลาดหลังการปรับปรุงแก้ไข 

11. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้ง
ตลาดของผู้ประกอบการเขียงเนื้อ จากการพิจารณาผู้ประกอบการเขียงเนื้อพบว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขบริเวณ
เขียงเนื้อ แต่ยังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงข้อที่ 7 วงเล็บ (10),(11),(12) ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 จึงไม่สามารถ
พิจารณาให้จัดตั้งตลาดได้ 

12. ผู้ร้องได้มีหนังสือลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 แจ้งยกเลิกค าร้องขอจัดตั้งตลาดสดและได้ยื่น
หนังสือขอประกอบกิจการประเภทสะสมอาหารแทน 

ในกรณีนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาตามค าขอประกอบกิจการดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมาย เทศบาลเมือง ก จึงใคร่ขอเรียนหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข            
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

1. ในกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นตลาดสดหรือไม่ 
2. กรณีดังกล่าวถ้าหากไม่เข้าข่ายตลาดสด สามารถออกใบอนุญาตสะสมอาหารได้หรือไม่ 
3. ในการขออนุญาตจะต้องแยกขอเป็นรายๆ ไปหรือให้ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นผู้ขอเพียง

รายเดียวเนื่องจากพ้ืนที่ตามค าขออนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารมีพ้ืนที่ประมาณ 1 งาน 8 ตารางวา แต่มีการ
แบ่งพ้ืนที่จ าหน่ายเนื้อหมูออกเป็นจ านวน 4 ล็อคๆ ละ 45 ตารางเมตร และท าการจ าหน่ายเนื้อหมูตั้งหมูตั้งแต่
เวลา 00.00 น. – 10.00 น.  

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔ “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้           
ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง
น าไปท า ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

มาตรา ๓๔2  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น       
ตามมาตรา ๕๖  

                                                           
2 มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น         

ตามมาตรา ๕๖ 
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มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

กิจการตลาด 
(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล

รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัด          
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
 (2) ความเห็นในประเด็นข้อหารือ 

ข้อหารือที่ 1 : ในกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นตลาดสดหรือไม่ 
ความเห็น : กรมอนามัย ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายแล้ว มีความเห็นว่า   

จากบทบัญญัติตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีหลักในการ
พิจาณาลักษณะการประกอบกิจการประเภท “ตลาด” และ “สถานที่สะสมอาหาร ดังนี้ การประกอบกิจการตลาด 
คือ สถานที่ซึ่งปกติที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าขายได้ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด แต่ส าหรับสถานที่สะสมอาหาร 
คือ อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือ
ของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง ซึ่งสถานที่
สะสมอาหารจะไม่มีการชุมนุมของผู้ค้าขายและจะไม่มีการก าหนดระยะเวลาเหมือนกิจการตลาด ซึ่งอาจมีการด าเนิน
กิจการประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด ดังนั้น จากข้อเท็จจริงตามที่ได้หารือมานี้ มีลักษณะการ
ประกอบกิจการในสถานที่เอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าขายได้ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อสัตว์ โดยมีผู้ค้าจ านวน 4 ราย ซึ่งเป็นการกระท าที่เข้าข่ายตามความหมายของ “ตลาด” จึงเห็นว่า            
การประกอบกิจการจ าหน่ายเนื้อสด (เขียงเนื้อ) ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการตลาด ซึ่งผู้จัดตั้งตลาด
จะต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด    
พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย 

 
 

                                                                                                                                                                                     

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่
ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้ง
ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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ข้อหารือที่ 2 : กรณีดงักล่าวถ้าหากไม่เข้าข่ายตลาดสด สามารถออกใบอนุญาตสะสมอาหารได้หรือไม่ 
ความเห็น : การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม นั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายเป็นส าคัญ          
จากข้อเทจ็จริงลักษณะของการประกอบกิจการตามที่ได้หารือดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการตลาด และไม่
เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนั้น ดังนั้น ในการ
ประกอบกิจการผู้ประกอบกิจการจะต้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด โดยไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการประเภท “สถานที่สะสมอาหาร” ได้  

ข้อหารือที่ 3 : ในการขออนุญาตจะต้องแยกขอเป็นรายๆ ไปหรือให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด
เป็นผู้ขอเพียงรายเดียวเนื่องจากพ้ืนที่ตามค าขออนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารมีพ้ืนที่ประมาณ 1 งาน          
8 ตารางวา แต่มีการแบ่งพ้ืนที่จ าหน่ายเนื้อหมูออกเป็นจ านวน 4 ล็อคๆ ละ 45 ตารางเมตร และท าการจ าหน่าย
เนื้อหมูตั้งหมูตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 10.00 น. 

ความเห็น : เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการตลาด 
ดังนั้น ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ด าเนิน
เนินกิจการตลาด หรือเจ้าของตลาด และในการพิจารณาอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการเพียงใบเดียว มิใช่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขายของในตลาดเป็นรายๆ ไป  

 
  
 

 
 
 
 
 

(นางพรรณพิมล วิปุลากร) 
                                                 อธิบดีกรมอนามัย 
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