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บนัทกึการตอบข้อหารือกรมอนามัย 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาอนุญาตจดัตัง้ตลาด  

กรณทีีผู่้ขอรบัใบอนุญาตจดัตั้งตลาดไดท้ าสัญญาเช่าสถานทีต่ั้งตลาดกบัผู้จัดการมรดก  
------------------------------- 

  ส ำนักงำนเทศบำลนครม. ขอหำรือเรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตอบข้อหำรือผู้มีสิทธิขอจัดตั้งตลำด  
ด้วยเทศบำลนครม. ได้รับหนังสือยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำดประเภทที่ ๑โดยใช้ชื่อว่ำ "ตลำดร." ซึ่งตำม
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 6๒๕๓๕ มำตรำ ๓๔ ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลำดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำก      
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕๖ นั้น  
  ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ มีผู้มำยื่นขอจัดต้ังตลำดในโฉนดเลขที่ 11111, 22222 และ 33333 
ในนำมนิติบุคคลโดยบริษัทร. มีนำยเอ. ผู้รับมอบอ ำนำจ จำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้มำยื่นค ำขอ     
รับใบอนุญำตจัดตั้งตลำดประเภทที่ 1 โดยใช้ชื่อว่ำ “ตลำดร.” เมื่อพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอและเอกสำรอื่น  ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ โฉนดที่ดินทั้ง 3 แปลง มีนำงสำวช., นำยพ., นำยอ. เป็นผู้จัดกำรมรดกตำมค ำสั่งศำลจังหวัดม.                
ในคดีหมำยเลขแดง และลงนำมในสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ตำมสัญญำ ซึ่งสรุปได้ควำมว่ำ “ให้เช่ำเป็น
ระยะเวลำ 3 ปี จำกกำรตรวจสอบค ำพิพำกษำ ในคดีหมำยเลขแดง ที่ศำลจังหวัดม. มีค ำสั่งแต่งตั้ง นำงช., นำยพ., นำย
อ. เป็นผู้จัดกำรมรดก สืบเนื่องจำกทั้งสำมยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งตั้งเป็นผู้จัดกำรมรดกโดยมีพินัยกรรมของนำงป. 
ผู้ตำย โดยผู้ตำยกับนำยส. เป็นสำมีภรรยำตำมใบส ำคัญกำรสมรส มีบุตร ด้วยกัน 9 คน ส่วนบิดำมำรดำของผู้ตำยถึงแก่ควำม
ตำย    ไปก่อนแล้ว ต่อมำผู้ตำยได้ถึงแก่ควำมตำย โดยขณะมีชีวิตอยู่ผู้ตำยได้ท ำพินัยกรรมแบบเอกสำรฝ่ำยเมืองและ
ตั้งผู้ร้องทั้งสำมคนเป็นผู้จัดกำรมรดกมีทรัพย์มรดก ตำมพินัยกรรมเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 11111, 22222 และ 
33333  และบัญชีเงินฝำก ซึ่งศำลได้พิเครำะห์แล้ว เห็นว่ำ ผู้ร้องทั้งสำมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของนำงป.ฯ 
ผู้ตำย และเป็นผู้รับทรัพย์มรดกตำมพินัยกรรม จึงเป็นทำยำทมีสิทธิยื่นค ำร้องขอตั้งผู้จัดกำรมรดก เมื่อกำรจัดกำรมรดกมี
เหตุขัดข้องและผู้ร้องทั้งสำมไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมตำมกฎหมำย ประกอบกับพินัยกรรมฝ่ำยเมืองระบุให้ผู้ร้องทั้งสำมเป็น
ผู้จัดกำรมรดก      จึงมีค ำสั่งตั้งให้นำงสำวช., นำยพ., นำยอ. เป็นผู้จัดกำรมรตกตำมพินัยกรรมของผู้ตำย ให้มีสิทธิและ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย จำกกำรตรวจสอบพินัยกรรม พบว่ำ ทำยำทผู้มีสิทธิมีดังต่อไปนี้ 1. นำงช. ๒. นำยพ. 3. นำยอ. 4. 
นำยก. 5. นำงย. 6. นำงศ. 7. นำงต. ๘. นำยว. ยกเว้นนำยฮ. ตำมข้อเท็จจริงบริษัทตลำดร. ได้มำยื่นค ำขอรับใบอนุญำต
จัดตั้งตลำดประเภทที่1      โดยใช้ชื่อว่ำ “ตลำดร.” และมีหลักฐำนเป็นสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงโฉนดเลขที่ 
11111, 22222 และ 33333 ประกอบกับในรำยงำนกำรประชุมทำยำทของนำงป. ที่ประชุมได้มีมติ เสียงส่วนใหญ่ เห็นว่ำ 
ผู้จัดกำรมรดกและทำยำทส่วนใหญ่    มีอำยุมำกแล้ว ไม่มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกิจกำรตลำดมำก่อนไม่สำมำรถจะประกอบ
กิจกำรเองได้ เพื่อประโยชน์แก่กองมรดกและทำยำททุกคนเห็นควรให้บริษัทตลำดร. ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวพร้อมทั้ง
ยินยอมให้ขออนุญำตจัดตั้งตลำดด้วย     โดยให้ผู้จัดกำรมรดกซึ่งเป็นทำยำทผู้มีสิทธิด้วย พิจำรณำจัดท ำสัญญำเช่ำต่อไป
เพื่อน ำเงินที่ได้จำกกำรเช่ำมำแบ่งปันให้กับทำยำทที่มีสิทธิ ซึ่งตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในเรื่องมรดก 
ผู้จัดกำรมรดกมีสิทธิและหน้ำที่ที่จะท ำกำรอันจ ำเป็นเพื่อจัดกำรมรดกโดยทั่วไป โดยต้องจัดกำรไปในทำงที่เป็นประโยชน์
แก่มรดก จะท ำนิติกรรมใด  ๆที่เป็นปรปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได ้
  ในกรณีดังกล่ำว มีปัญหำข้อกฎหมำยในทำงปฏิบัติว่ำ ทรัพย์มรดกเป็นโฉนดที่ดินที่จะด ำเนินกำร 
ให้เช่ำเพื่อจัดตั้งตลำดร. จ ำนวน 3 แปลง นั้น ผู้จัดกำรมรดกมีสิทธิในกำรน ำที่ดินทั้ง 3 แปลง ดังกล่ำว ซึ่งตำมพินัยกรรม          
มีทำยำทผู้มีสิทธิมีทั้งหมด 8 คน แต่มีกำรประชุมจำกทำยำทผู้มีสิทธิเสียงส่วนใหญ่โดยมีทั้งหมด 6 คน (รวมผู้จัดกำรมรดก) 
ให้ควำมยินยอม โดยให้บริษัทตลำดร. เช่ำที่ดินดังกล่ำวพร้อมให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
จัดตั้งตลำดจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอหำรือในประเด็น ผู้จัดกำรมรดกมิสิทธิหน้ำที่ที่จะท ำกำรอันจ ำเป็น        
                                                            

  ๑ ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/             ลงวันที่                             2564 ซึ่งกรมอนำมัยมีถึง
ส ำนักงำนเทศบำลม. 

  ส ำเนำคู่ฉบับ 
-   ส ำเนำคู่ฉบับ 

- 



-๒- 

เพื่อให้กำรเป็นไปตำมค ำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยำยแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดกำรมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปัน
ทรัพย์มรดกต่อไปหรือเสียงส่วนใหญ่จำกทำยำทผู้มีสิทธิสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ทำยำทผู้มิสิทธิทั้งหมดได้หรือไม่ อย่ำงไร ทั้งนี้ ผลกำรพิจำรณำเป็นประกำรใด กรุณำแจ้งให้ทรำบด้วย 
  กรมอนำมัยได้วิเครำะห์ข้อกฎหมำยและประเด็นข้อหำรือประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นดังนี้   
  ความเห็นในประเด็นข้อหารือ 

ข้อหารือ : ผู้จัดกำรมรดกมิสิทธิหน้ำที่ที่จะท ำกำรอันจ ำเป็น เพื่อให้กำรเป็นไปตำมค ำสั่งแจ้งชัด
หรือโดยปริยำยแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดกำรมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกต่อไปหรือเสียงส่วนใหญ่              
จำกทำยำทผู้มีสิทธิสำมำรถด ำเนินกำรได้โดย ไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกทำยำทผู้มิสิทธิทั้งหมด ได้หรือไม่ อย่ำงไร 

ความเห็น : กองกฎหมำย กรมอนำมัย ได้น ำเสนอประเด็นข้อหำรือดังกล่ำว ในกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำรและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ครั้งที่ 12-3/2564 ในวันพุธที่     
7 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมก ำธร สุวรรณกิจ อำคำร 1 ชั้น 1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข       
โดย กองกฎหมำย กรมอนำมัย ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้น ำเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมว่ำ กรณีที่บริษัท ตลำดร.                       
ผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำดได้น ำสัญญำเช่ำที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 11111, 22222 และ 33333 มำยื่นค ำขอ   
รับใบอนุญำตจัดตั้งตลำด โดยปรำกฏข้อเท็จจริงในรำยละเอียดค ำขอว่ำ ที่ดินดังกล่ำวเป็นทรัพย์มรดกของนำงป. และ
นำงสำวช. นำยพ. และนำยอ. ซึ่งเป็นผู้จัดกำรมรดกของนำงป. ตำมพินัยกรรมและตำมค ำสั่งศำล กรณีได้ท ำสัญญำให้เช่ำที่ดิน
ดังกล่ำวแก่บริษัทไปโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกทำยำทที่มีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมดนั้น มีควำมเห็นว่ำ เมื่อศำลได้มี
ค ำสั่งตั้งนำงสำวช. นำยพ. และนำยอ. เป็นผู้จัดกำรมรดกตำมพินัยกรรมของนำงป. แล้ว ผู้จัดกำรมรดกดังกล่ำว ย่อมเปรียบเสมือน
ตัวแทนของบรรดำทำยำทที่มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ำมรดกทุกคน ซึ่งกำรท ำกำรตำมหน้ำที่ของผู้จัดกำรมรดกนั้นต้อง
ถือเอำเสียงข้ำงมำก เว้นแต่ จะมีข้อก ำหนดพินัยกรรมเป็นอย่ำงอื่นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๗๒๖๒      
เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ จำกกำรประชุมของทำยำทผู้มีสิทธิได้รับมรดกรวมทั้งผู้จัดกำรมรดกทั้งหมดดังกล่ำว ได้เสียงส่วนใหญ่
จำกผู้จัดกำรมรดกทั้งหมดให้ควำมยินยอมในกำรน ำที่ดินดังกล่ำวให้เช่ำแก่บริษัทดังกล่ำวพร้อมให้บริษัทดังกล่ำว
ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรจัดตั้งตลำดจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพื่อน ำเงินที่ได้จำกกำรเช่ำมำแบ่งปัน         
ให้กับทำยำทที่มีสิทธิได้รับมรดก หำกไม่ปรำกฏว่ำเจ้ำมรดกได้มีข้อก ำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับกำรกระท ำกำรตำมหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรมรดกไว้เป็นอย่ำงอื่น กำรกระท ำของผู้จัดกำรมรดกดังกล่ำวย่อมถือว่ำเป็นกำรกระท ำกำรอันจ ำเป็นเพื่อจัดกำรมรดก
โดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกอันเป็นกำรกระท ำภำยในขอบอ ำนำจและหน้ำที่ของผู้จัดกำรมรดก ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๗๑๙๓ ซึ่งผู้จัดกำรมรดกย่อมมีอ ำนำจกระท ำได้โดยไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ทำยำทผู้มีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมดแต่อย่ำงใด ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4811/2542 ที่โจทก์ฟ้องขับไล่จ าเลยออก
จากที่พิพาทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719 บัญญัติให้ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะท า
การอันจ าเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปและเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกได้ โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ ส. ผู้ตาย          
มีอ านาจจัดการเกี่ยวแก่ที่พิพาท ซึ่งเป็นมรดกของ ส. ได้ตามกฎหมาย จึงมีอ านาจฟ้องขับไล่จ าเลยได้โดยไม่
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนก่อน แต่อย่ำงไรก็ตำมในกำรจัดตั้งตลำดนั้น ตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 34๔ บัญญัติให้ผู้ที่ต้องกำรจัดตั้งตลำดต้องได้รับใบอนุญำต
                                                            

 ๒ มำตรำ 1726 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ถ้ำผู้จัดกำรมรดกมีหลำยคน กำรท ำกำรตำมหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรมรดกนั้นต้องถือเอำเสียงข้ำงมำก เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดพินัยกรรมเป็นอย่ำงอื่น ถ้ำเสียงเท่ำกัน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ     
ก็ให้ศำลเป็นผู้ชี้ขำด 
 ๓ มำตรำ 1719 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ผู้จัดกำรมรดกมีสิทธิและหน้ำที่ที่จะท ำกำรอันจ ำเป็น 
เพื่อให้กำรเป็นไปตำมค ำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยำยแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดกำรมรดกโดยท่ัวไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก 
 ๔ มำตรำ ๓๔ ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลำด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕๖ 
   กำรเปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดสถำนที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลำดภำยหลังจำกที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ออกใบอนุญำต             
ให้จัดตั้งตลำดตำมวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕๖ 



-๓- 

จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕๖๕ รวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญำตหำกต้องกำรเปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดสถำนที่
หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลำดต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยบทบัญญัติ
มำตรำ 35๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ยังให้อ ำนำจรำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้งตลำด เพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติตำม รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้ขำยของและ
ผู้ช่วยขำยของในตลำดต้องปฏิบัติ ตำมบทบัญญัติมำตรำ 36๗ และ มำตรำ 37๘ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว           
ซึ่งในกำรพิจำรณำค ำขอเพื่อออกใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดแก่ผู้ยื่นค ำขอของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นนั้น เมื่อพิจำรณำ
ตำมมำตรำ ๓๔๙ ประกอบ มำตรำ ๕๖๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
จะเห็นได้ว่ำ เมื่อมีผู้มำยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำดต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบ     
ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของค ำขอดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะของตลำด พ.ศ. 2551 หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำค ำขอถูกต้องสมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขดังกล่ำว ก็ต้องออกใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดแก่ผู้ยื่นค ำขอ โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำ
ก ำหนดเงื่อนไขไว้ท้ำยใบอนุญำตก็ได้ หำกในอนำคต มีข้อพิพำทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่ดินที่มีกำรออกใบอนุญำต
ให้จัดตั้งตลำดดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้ค ำขอไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด                

                                                            

  ควำมในมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กำรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลำดขึ้น
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ แต่ในกำรด ำเนินกิจกำรตลำดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญำตตำมบทบัญญัติอื่นแห่งพระรำชบัญญัติ
นี้ด้วย และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลำดตำมวรรคนี้ปฏิบัติเป็นกำรเฉพำะรำยก็ได้ 
 ๕ มำตรำ ๕๖ เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจควำมถูกต้องและ
ควำมสมบูรณ์ของค ำขอ ถ้ำปรำกฏว่ำค ำขอดังกล่ำวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นรวบรวมควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญำตแก้ไข
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในครำวเดียวกัน และในกรณีจ ำเป็นที่จะต้องส่งคืนค ำขอแก่ผู้ขออนุญำต ก็ให้ส่งคืนค ำขอพร้อมทั้งแจ้ง
ควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์ให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันได้รับค ำขอ 
 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญำตทรำบ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับค ำขอซ่ึงมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำ          
ตำมวรรคสอง ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็น                
แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำตำมวรรคสองหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 ๖ มำตรำ 35 เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลตลำด ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก ำหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงและสุขลักษณะ 
 (๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ กำรวำงสิ่งของและกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรตลำด 
    (๓) ก ำหนดเวลำเปิดและปิดตลำด 
    (๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ        
ควำมสะอำดเรียบร้อยภำยในตลำดให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะและอนำมัย กำรจัดให้มีที่รวบรวมหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
กำรระบำยน้ ำทิ้ง กำรระบำยอำกำศ กำรจัดให้มีกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อ 
 ๗ มำตรำ ๓๖ ผู้ใดขำยของหรือช่วยขำยของในตลำด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตำมมำตรำ ๓๗ 
 ๘ มำตรำ ๓๗ เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรขำยของในตลำด ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจ  ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อให้ผู้ขำยของ และผู้ช่วยขำยของในตลำดปฏิบัติให้ถูกต้อง  เกี่ยวกับกำรรักษำควำม
สะอำดบริเวณที่ขำยของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในกำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอำหำรหรือสินค้ำอื่น รวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น ำใช้และของใช้ต่ำง ๆ 
 ๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ 4, ข้ำงต้น 
 ๑๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ 5, ข้ำงต้น 



-๔- 

กรมอนำมัย 
กองกฎหมำย กรมอนำมัย 

สิงหำคม 2564 

ขวัญใจ   ร่าง 
ขวัญใจ  พ/ท     

...............   ตรวจ 

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก็สำมำรถพิจำรณำยกเลิกเพิกถอนใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำด
ตำมกฎหมำยต่อไปได ้ 

ซึ่งคณะอนุกรรมกำรฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรตำมข้อเสนอของฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ว่ำ                    
เมื่อมีผู้มำยื่นขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำด โดยหลักกำรพิจำรณำอนุญำต เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจสอบ             
ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของค ำขอตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะของตลำด พ.ศ. 2551 หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำค ำขอถูกต้องสมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขดังกล่ำว ก็ต้องออกใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดแก่ผู้ยื่นค ำขอ โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำ
ก ำหนดเงื่อนไขไว้ท้ำยใบอนุญำตก็ได้ แต่ในกรณีที่หำรือมำนี้ ทรำบว่ำเทศบำลม. ได้มีหนังสือหำรือ เรื่อง ขอควำม
อนุเครำะห์ตอบข้อหำรือ ผู้มีสิทธิขอจัดตั้งตลำด ไปยังส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ดังนั้น จึงมีควำมเห็นว่ำเทศบำลม.     
ควรรอควำมเห็นจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตด้วย เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
และสมบูรณ์ของค ำขอให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ 56๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  
  
 
 

 
 
 
              

                                                            

 ๑๑ โปรดดูเชิงอรรถที่ 5, ข้ำงต้น 

ท่ำนสำมำรถศกึษำแนวทำงกำรตอบข้อหำรือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข ได้ที่เวบ็ไซตศ์ูนย์บริหำรกฎหมำยสำธำรณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอำร์โค้ดนี้ 


