เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕9

เทศบาลตาบลแม่วาง
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เหตุผล
เพื่อ ประโยชน์ข องประชาชนและการควบคุม การจาหน่า ยสิน ค้า ในที่ห รือทางสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕9
_____________________
โดยที่เ ป็น การสมควรตราเทศบัญ ญัติเ ทศบาลตาบลแม่ว าง ว่า ด้ว ยการจาหน่า ยสิน ค้า ในที่
หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตาบลแม่ว าง โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตาบลแม่วาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่ว าง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕9”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลแม่วางแล้วเจ็ ดวัน
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตาบลบ้ า นกาด เรื่ อ ง การจาหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔3
บรรดาเทศบัญ ญัติ ข้อ บัง คับ ระเบีย บ ประกาศหรือ คาสั่ง อื่น ใดในส่ว นที่ไ ด้ต ราไว้แ ล้ว ใน
เทศบั ญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ห รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้ สอยของ
ประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุ ญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสิ นค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า
ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 6 ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) แผงวางสิน ค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสู งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด
ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย
(5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(6) ห้ามมิให้ กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(7) เมื่อเสร็จ สิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้อ งเก็บสิ นค้าและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่
จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(8) หยุดการจาหน่ายสินค้า เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่ เทศบาล
ตาบลแม่วางประกาศกาหนด
(9) การอื่นที่จาเป็น เพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกัน
มิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
ข้อ 7 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(1) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้น
อย่างน้อง 60 เซนติเมตร
(2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรค
(3) สารปรุงแต่งอาหาร ต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(4) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีกออกหรือทางเทรินน้า
(5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีกออกหรือทางเทรินน้า
(6) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
(ก) ต้องสะอาด
(ข) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(ค) ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
(ง) ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
(7) ล้ างภาชนะด้ว ยน้ ายาล้ างภาชนะ แล้ งด้ว ยน้าสะอาด 2 ครั้ง หรือ ล้ างด้ ว ยน้ าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจัด
(10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือ
เน็ทคลุมผม
(11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
(12) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด
ข้อ 8 ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและผู้ช่วย
จาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(3) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น
(4) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่ เทศบาล
ตาบลแม่วางประกาศกาหนด
(5) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกัน
มิให้เกิดเหตุราคาญ และการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
ข้อ 9 ในการจาหน่ ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลั กษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 8
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(2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้
ตกลงในอาหาร
(3)
(4)
(5)
(6)

รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
ที่ เ ตรี ย ม ทา ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจาหน่ า ยอาหาร ต้ อ งสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า

60 เซนติ เ มตร
(7) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ในการจาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
(10) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่ องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือ
ทางระบายน้าสาธารณะ
(12) ปฏิบัติก ารอื่น ใดเกี่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะ ตามที่เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกาหนด
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์)
(4) โรคบิด
(5) ไข้สุกใส
(6) โรคคางทูม
(7) โรคเรื้อน
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(10) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จ ะจาหน่ายสินค้าในที่ห รือทางสาธารณะ จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต
และผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
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(๓) สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
(๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดา ของผู้ขอรับใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า คนละ ๒ รูป
ข้อ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) การจาหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ โดยลั ก ษณะวิ ธี ก ารจั ด วางสิ น ค้ า ใน
ที่ ห นึ่ ง ที่ ใ ดเป็ น ปกติ
(๑) ห้ามจาหน่ายสินค้าในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศห้ามไว้
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
(๓) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด ร่ม ผ้าใบบังแดดหรือ
วัสดุอื่นใด รวมทั้งตัวผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(๔) แผงสาหรับ วางจาหน่า ย เช่น แคร่ แท่น โตอะ ต้อ งทาด้ว ยวัต ถุที่แ ข็ง แรง มีส ภาพดี
สะอาด มีขนาดและความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยกเว้นสินค้าประเภทอาหารต้องสูงไม่น้อยกว่า
๖๐ เซนติเมตร
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างการจาหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกการจาหน่ายสินค้าแล้ว
(๖) จัด ให้มีภ าชนะรองรับ มูล ฝอยที่ถูก ต้อ งด้ว ยสุข ลัก ษณะไว้ใ ห้เ พีย งพอ และหลัง จาก
การจาหน่า ยในแต่ล ะวัน ต้องมีการเก็บ รวบรวมมูล ฝอยนาไปกาจัด หรือ นาไปทิ้งในที่ร วบรวมมูล ฝอยที่ท าง
เทศบาลตาบลแม่วางจัดไว้ให้ และทาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้า ด้วย
(๗) ให้จัดวางสิน ค้าที่จาหน่ายบนแผงให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน แยกประเภทสินค้า
ที่เ ป็น อาหารออกจากประเภทสิน ค้า ที่ไ ม่ใ ช่อ าหาร เพื่อ สะดวกในการดูแ ลความสะอาดและป้อ งกัน การ
ปนเปื้อนในอาหาร
(๘) ห้ามพาด ติดตั้ง วางแผงจาหน่ายสินค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขาย
รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับต้นไม้โดยเด็ดขาด
(๙) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง มิให้ก่อเหตุราคาญ
(๑๐) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาการโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
เกิดเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อื่น
(๑๑) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่อจาหน่ายสินค้า
(๑๒) ให้หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่เทศบาลตาบลแม่วางประกาศกาหนด
(๑๓) หลังจากเลิกจาหน่ายสินค้า ต้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจาก
บริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกาหนด
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(ข) การจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน (ก) (๑) - (๑๓)
(๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สวมหมวก หรือสิ่งที่สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย เพื่อ
ป้องกันผมร่วงลงในอาหาร และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด เรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้าขณะเตรียม ทา ประกอบ
ปรุง หรือจาหน่ายอาหาร
(๓) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น และต้องรักษามือให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้ามีบาดแผล ฝี หนองบริเวณ
มือ นิ้ว หรือแขน ต้องปิดบาดแผลให้มิดชิด
(๔) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร หรือพูดคุยโดยไม่จาเป็น ในขณะเตรียม ทา
ประกอบ ปรุงอาหาร หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร
(๕) ที่เตรีย ม ทา ประกอบ ปรุงอาหาร และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องทาด้ว ยวัส ดุที่
ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดีเป็นระเบียบ ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๖) การจาหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะ อุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะ อุปกรณ์และ
วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร จะต้องล้างด้วยน้ายาล้างภาชนะและล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือ
ล้างด้วยน้าไหล และต้องไม่ถ่ายเทล้างภาชนะที่มีเศษอาหารลงพื้นหรือลงสู่ท่อหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(๗) ให้ ป กปิ ด อาหาร เครื่อ งปรุง อาหาร ภาชนะใส่ อาหาร เครื่ องมือ เครื่อ งใช้ ส าหรั บ
จาหน่ายหรือประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน และสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนาโรค
รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๘) ในการจับต้องอาหารที่พร้อมเสิร์ฟ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหาร
(๙) ใช้น้าสะอาดในการทา ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้ และปฏิบัติ
ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๑๐) ใช้วัส ดุ ภาชนะ อุป กรณ์ที่ส ะอาด ปลอดภัย และมีก ารออกแบบที่ถูก ต้อ งตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร สาหรับใส่หรือเตรียม ทา ปรุง ประกอบ และจาหน่ายอาหาร
(๑๑) ช้อ น ส้ อ ม ตะเกี ย บ วางตั้ ง ไว้ เ อาด้ ามขึ้ น หรื อวางเป็ น ระเบีย บในภาชนะที่โ ปร่ ง
สะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๑๒) อาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท ต้อ งมีฉลากและ
เลขสารบบอาหาร (อย.)
(๑๓) อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท และในอุณหภูมิต่ากว่า ๕ องศาเซลเซียส
(๑๔) อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และเก็บในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ที่จะไม่ทาให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอาหารแต่ละชนิด
(๑๕) น้าดื่ม เครื่องดื่ม น้าผลไม้ ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่ส ะอาด มีฝาปิด มีกออกหรือ
ทางเทริน มีอุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับตักโดยเฉพาะ และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
(๑๖) น้าแข็งที่ใช้บริโภค ต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
๖๐ เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะและต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งอื่นแช่ไว้
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(๑๗) ภาชนะที่ใช้สาหรับบริการน้าดื่มแก่ผู้บริโภคประเภทใช้แล้ว ทิ้ง ห้ามนากลับมาใช้ใหม่
และประเภทใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ ให้ล้างให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารทุกครั้ง หลังจากใช้งานแล้ว
(๑๘) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและเหตุราคาญ อันเนื่องจากการปรุง ประกอบ
และจาหน่ายอาหาร
(๑๙) การจาหน่ายอาหารที่มีการใช้น้ามันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุง โครงสร้าง
ต้องแข็งแรง มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ามันและเปลวไฟ ต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย ไม่เป็นทางสัญจร
ของประชาชน และไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
(๒๐) การจาหน่ายอาหารที่ใช้กอาซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร ต้องตั้งถังกอาซ
ในลักษณะตรงบนพื้นราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๕๒ องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือ
ประกายไฟหรื อวัส ดุที่ทาให้ เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ท่อนากอาซชนิดอ่อนควรใช้ส ายยางหรือ
พลาสติกชนิดหนาและเป็นชนิดที่ใช้กับกอาซโดยเฉพาะ โดยมีความยาวท่อไม่เกิน ๒ เมตร
(๒๑) จัดให้มีที่ร องรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเท ทิ้งใน
ท่อระบายน้าหรือทางสาธารณะ หลังจากจาหน่ายอาหารแต่ละวัน ต้องมีการเก็บ รวบรวมมูลฝอยนาไปกาจัดหรือ
นาไปทิ้ง ในที่ร วบรวมมูล ฝอยและทาความสะอาดบริเ วณพื้น รางระบายน้าให้ส ะอาดไม่มีก ลิ่น เหม็น และ
คราบไขมัน ตกค้าง
(๒๒) ห้ า มนาสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด เข้ า มาในบริ เ วณสถานที่ เ ตรี ย ม ทา ประกอบ ปรุ ง และ
แผงจาหน่ า ยอาหาร
(๒๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกาหนด
(ค) การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
(๑) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จาหน่ายได้เท่านั้น
(๒) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
(๓) มูล ฝอยที่เ กิดจากการเร่ขาย ห้ามทิ้ง ลงในที่ห รือทางสาธารณะ และจะต้องจัดให้มี
ที่รองรับน้าทิ้งที่เกิดจากการจาหน่ายสินค้า และต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องตามสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
และต้องมีการเก็บ รวบรวมมูลฝอยนาไปกาจัดหรือนาไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยที่ทางเทศบาลตาบลแม่วางจัดไว้ให้
(๔) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดังจน
เกิดเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อื่น
(๕) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกาหนด
(ง) การจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ (ค)
(๒) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
(๓) ใช้วัสดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่อาหาร

-๘-

(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของอาหารให้เป็นระเบียบ
(๖) แต่งกายด้ว ยเสื้อผ้าที่มีแขน สวมหมวก หรือสิ่งที่เก็บรวบผมได้เรียบร้อย และสวม
ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด เรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะทาการเร่ขายอาหาร
(๗) ตัดเล็บมือให้สั้น และต้องรักษามือให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้ามีบาดแผล ฝี หนอง บริเวณมือ
นิ้ว หรือแขน ต้องปิดบาดแผลให้มิดชิด
(๘) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะเร่ขายอาหาร
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกาหนด
ข้อ 13 ผู้ได้รับ การอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ 14 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืน
คาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีห นังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้ว ยเหตุผ ล
ให้ผู้ข ออนุญ าตทราบภายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ัน ได้รับ คาขอ ซึ่ง มีร ายละเอีย ดถูก ต้อ งหรือ ครบถ้ว นตามที่
กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง ไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้อง
มีบัตรประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบลแม่วางประกาศกาหนด และจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ตลอดเวลาทีป่ ระกอบกิจการ
ข้อ 15 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลแม่วางเท่านั้น
การขอต่อ อายุใ บอนุญ าตจะต้อ งยื่น คาขอก่อ นใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อ ได้ยื่น คาขอพร้อ มกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

-๙-

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 11 และข้อ 12 ด้วย
ข้อ 17 ผู้ไ ด้รับ ใบอนุญ าต ต้อ งเสีย ค่า ธรรมเนีย มการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 18 บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข องเทศบาล
ตาบลแม่ ว าง
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ 21 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือ เทศบัญ ญัตินี้ หรือ เงื่อ นไขที่ร ะบุไ ว้ใ นใบอนุญ าตในเรื่อ งที่กาหนดไว้เ กี่ย วกับ การประกอบกิจ การตามที่
ได้ร ับ ใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัต ินี ้ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น มีอ านาจสั ่ง พัก ใช้ใ บอนุญ าตได้ภ ายในเวลาที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบ ห้าวัน
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

อัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรจำหน่ำยสินค้ำในทีห่ รือทำงสำธำรณะ
แนบท้ำยเทศบัญญัตเิ ทศบำลตำบลแม่วำง เรื่อง กำรจำหน่ำยสินค้ำในทีห่ รือทำงสำธำรณะ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รำยกำร
(1) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ โดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในทีห่ นึ่งทีใ่ ดโดยปกติ
(2) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในทีห่ รือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในทีห่ นึ่งทีใ่ ดโดยปกติ
(3) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ โดยลักษณะ
การเร่ขาย
(4) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในทีห่ รือทางสาธารณะ
โดยลักษณะการเร่ขาย

ค่ำธรรมเนียม
ฉบับละ

500

บาท

ฉบับละ

500

บาท

ฉบับละ

50

บาท

ฉบับละ

50

บาท

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

แบบคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
อยู่บ้ำนเลขที่

เดือน

พ.ศ.

อำยุ
หมู่ที่

แขวง/ตำบล

ปี สัญชำติ

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมำยเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร จำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ โดยจำหน่ำยสินค้ำ
ประเภท
ณ บริเวณ
โดยวิธีกำร

 จั ด วำงสิ น ค้ ำ ในที่ ห นึ่ ง ที่ ใ ดเป็ น ปกติ
 เร่ขำย

ต่อนำยกเทศมนตรีตำบลแม่วำง
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจของผู้ขอรับใบอนุญำตและ
ผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ขนำด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ของผู้ขอรับใบอนุญำตและ
ผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ คนละ ๒ รูป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบคำขอใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอรับใบอนุญำต
)

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
 เห็นสมควรอนุญำต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
 เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
)

คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
 อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เนื่องจำก
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำตกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
อยู่บ้ำนเลขที่
แขวง/ตำบล
หมำยเลขโทรศัพท์

เดือน

พ.ศ.

อำยุ
หมู่ที่

ตรอก/ซอย
เขต/อำเภอ

ปี สัญชำติ
ถนน
จังหวัด

ขอยื่นคำขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร จำหน่ำยสินค้ำในที่หรื อทำงสำธำรณะ ตำมใบอนุญำต
เล่มที่
เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ
ต่อนำยกเทศมนตรีตำบลแม่วำง
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจของผู้ขอรับใบอนุญำตและ
ผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ
 รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ขนำด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ของผู้ขอรับใบอนุญำตและ
ผู้ช่วยจำหน่ำยสินค้ำ คนละ ๒ รูป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบคำขอต่อใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอรับใบอนุญำต
)

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
 เห็นสมควรอนุญำต
 เห็นควร ไม่อนุญำต เพรำะ

 อนุญำต ให้ประกอบกิจกำรได้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เพรำะ

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
)

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

คำขอทั่วไป
ตำมเทศบัญญัติเทศบำลตำบลแม่วำง
เรื่อง กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕9
เขียนที่
เดือน

วันที่
ข้ำพเจ้ำ

พ.ศ.

อำยุ

อยู่บ้ำนเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

ปี สัญชำติ

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมำยเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังมีรำยกำรต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคำขอ
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

(

)
/

/

หมำยเหตุ ข้อควำมที่ไม่ต้องกำรให้ขีดออก

คำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

(

)
/

/

