เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๓
--------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐, ๕๑, ๖๐, ๖๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และมาตรา ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตําบล
แมสาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมสาย จึงไดตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การควบคุมการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตั้งแตวันหลังจากที่ไดปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลว ๗ วัน เปนตนไป
ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“แผงลอย” หมายความวา ที่ซึ่งจัดไวในถนนสาธารณะ หรือที่สาธารณะรวมตลอดถึงอาคาร
แคร โตะ แผง เสื่อ พื้นดิน เรือ หรือแพ สําหรับขายอาหาร น้ําแข็ง หรือสิ่งของอยางอื่น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
ใหมีอํานาจหนาที่ตรวจตราดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตามบทแหง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ที่ทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ทางซึ่งมิใชทางเอกชน ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือ
ใชสัญจรได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึง่
เปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนหรือที่อนื่ ๆ
ขอ ๔ หามมิใหผูใดตัง้ แผงลอยในถนนสาธารณะ หรือที่สาธารณะซึ่งไดประกาศระบุหามมิใหตั้ง
แผงลอย เวนแตจะไดรับอนุญาต ผูขออนุญาตตั้งแผงลอยตองยื่นเรือ่ งราวขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นดวยตนเองตามแบบที่กําหนด เพื่อแสดงวาจะขายของประเภทใด พรอมดวยรูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวม
หมวก ขนาด ๑ – ๒ นิว้ สองรูป เพื่อปดไวในใบอนุญาตที่ออกใหหนึง่ รูป กับปดไวในทะเบียนของเทศบาลตําบล
แมสายอีกหนึง่ รูป พรอมกับแผนผังสังเขปบริเวณทีจ่ ัดตั้ง และรูปลักษณะของแผงลอยนั้น
สําหรับผูขออนุญาตตั้งแผงลอยประเภทที่สองไมตองยืน่ รูปถาย
ผูใดตั้งแผงลอยอยูแลวในวันใชเทศบัญญัตินี้และอยูในบริเวณที่ซึ่งไดประกาศหามมิใหตั้งแผงลอย
ตองยื่นเรื่องราวดังกลาวในวรรคตนภายใน ๙๐ วันนับแตวันประกาศระบุหาม

-๒ขอ ๕ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควรก็ใหพิจารณาออกใบอนุญาตใหตามประเภท
ใบอนุญาตและตามแบบทีก่ าํ หนดไว
ในการออกใบอนุญาตแตละฉบับ เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดใหผรู ับใบอนุญาตขายแตอาหาร
น้ําแข็ง หรือสิง่ ของประเภทใดและจะกําหนดใหตั้งแผงลอยเปนหมวดหมู ตามประเภทอาหารหรือสิ่งของก็ได
ขอ ๖ ใบอนุญาตใหตั้งแผงลอยมีสองประเภทคือ
ประเภททีห่ นึง่ สําหรับแผงลอยถาวร ใหสิ้นอายุในวันที่ ๓๑ สิงหาคม แหงปที่ออกและใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตั้งแผงลอย ฉบับละ ๑๐๐. – บาท
ประเภทที่สอง แผงลอยในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ หรือแผงลอยชั่วคราวมีอายุตามที่
กําหนดไวในใบอนุญาต แตไมเกินเกาสิบวันนับแตวันทีอ่ อก และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตั้งแผงลอย
ฉบับละ ๕๐. – บาท
ขอ ๗ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับผูรับอนุญาต ๑ คน และผูชวยไมเกิน ๒ คนตอแผงลอย ๑
แผง
ขอ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยนื่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอมหลักฐานแลวแตกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ
ขอ ๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิน่ ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบทีเ่ ทศบาลตําบลแมสายกําหนด โดยใหประทับ
ตราสีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมวี ัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขัว้ ใบแทน
(๒) ใหบันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตและระบุเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๑๐ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยืน่ คํารองขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยนื่ คําขอพรอม
กับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสัง่ ไมตออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอตอใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ
ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถกู ตองหรือ

-๓ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผขู ออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียว และในกรณีจําเปนที่
จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุมัติพรอมดวย
เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจ
มีคําสั่งอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอกี ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ขอ ๑๒ ที่ตั้งแผงลอยและการสรางแผงลอยตองไดสุขลักษณะดังนี้
(๑) ที่ตั้งแผงลอยและบริเวณตองเปนพื้นดินแนนหรือปูดว ยวัตถุถาวร
และไมมีน้ํา
สกปรกขัง
(๒) จัดทํารางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร เพื่อรับน้ําซึ่งไหลจากบริเวณที่ตั้งแผงลอยไปสูราง
ระบายน้ําสาธารณะหรือบอเก็บน้ําโสโครกไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข
วางไว
(๓) จัดใหแผงลอยไดรับแสงสวางและมีการะบายอากาศเพียงพอตามความเห็นชอบของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
(๔) แผงลอยชนิดอาคาร แคร แทน โตะ สําหรับวางขายของตองทําดวยวัตถุถาวรมี
ขนาดและความสูงจากพื้นดินตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร
(๕) ตองไมเก็บของหรือทําที่เก็บของไวใตแผงลอย
(๖) ทางเดินซื้อของตองมีขนาดกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๗) ตองปฏิบัติการอื่นใดตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร
ขอ ๑๓ ในการอนุญาตใหตงั้ แผงลอย เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งผอนผันใหผูรับใบอนุญาตงดเวน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๘ เพียงเทาที่เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งเพื่อให
เหมาะสมแกแผงลอยชนิดนัน้ ๆ ก็ได
ขอ ๑๔ ผูรบั อนุญาตตองรักษาแผงลอยและของใชทั้งมวลใหสะอาดและเรียบรอยรวมทั้งการขน
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในบริเวณแผงลอยที่ไดรับอนุญาต โดยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอยและอยาใหล้ํากีดขวางทางเดิน
(๒) รักษาแผงลอยและเครื่องใชทั้งปวงใหสะอาด โดยเก็บกวาด ลาง เปนครั้งคราว
ตาม ควรแกพฤติการณ แตอยางนอยไมตา่ํ กวาวันละหนึง่ ครั้ง
(๓) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยอันไดสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และตองไมถาย เท ทิ้ง
หรือปลอยใหผูอื่นถาย เท ทิ้งมูลฝอย ลงในที่ซึ่งมิไดจัดที่รองรับมูลฝอย
(๔) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอเมือ่ เปดการคาในเวลากลางคืน

-๔(๕) จัดการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย หรือตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๖) ไมนําหรือยอมใหผูอื่นนําสัตวทุกชนิดเขาไปในแผงลอยหรือบริเวณ เวนแตสัตว
ที่ไวขาย
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๕ ในการขาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารและน้ําแข็ง ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ และขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายใหสะอาดเรียบรอย และจัดใหมีผชู วยแตงกายใหสะอาดเรียบรอย
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะเครื่องใชสําหรับประกอบ ปรุงอาหารใหพน
ฝุนละออง แมลง และสัตว ซึ่งเปนพาหะนําโรค รวมทั้งรักษาเครื่องปกปดนั้น
ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๓) อาหาร เครื่องดื่ม หรือน้ําแข็งที่ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคจะตองประกอบ
หรือปรุงใหสะอาด
(๔) ใชน้ําสะอาดในการลางมือ ปรุง แช หรือลางอาหาร น้ําแข็งและภาชนะ
เครื่องใช
(๕) จัดใหมีที่สําหรับลางภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ และใหน้ําไหลลงสูราง
ระบายน้ําทีก่ ําหนด
(๖) ภาชนะที่ใสของบริโภคและเครื่องใชในการบริโภคตองลางและรักษาใหสะอาด
อยูเสมอ
(๗) ใชวสั ดุที่สะอาดหอหรือใสของใหแกผูซื้อ
(๘) ไมจางหรือใชบุคคลอื่นที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอหรือโรค
ผิวหนังทีน่ ารังเกียจ ทํา ประกอบ ปรุง หรือขายอาหารหรือน้ําแข็ง
(๙) ทําความสะอาดแผงลอยกอนวางขายและหลังเลิกขายทุกวัน
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นๆ ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๖ หามมิใหผูขอรับใบอนุญาตขาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหาร น้ําแข็งและสิ่งของ
อยางอื่นที่แผงลอย เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนปวยเปนโรคติดตอที่ระบุไว หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจ
ปรากฏวาตนเปนพาหะหรือไดรับแจงความเปนหนังสือแลววาตนเปนพาหะของโรคติดตอที่ระบุไวดังนี้ คือ
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขไทฟอยด
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) ไขหัด
(๗) โรคคางทูม

- ๕–
(๘) โรคเรื้อน
(๙) โรคผิวหนังทีน่ ารังเกียจ
ขอ ๑๗ ใหขายของแผงลอยตั้งแตเวลา ๐๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. แตในโอกาสพิเศษ
เจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตหรือกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
ขอ ๑๘ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ในขอหนึ่งขอใดมีความผิดตามมาตรา ๕๗, ๕๘, ๘๓ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูชวยกระทําโดยฝาฝนเทศบัญญัติขอหนึ่งขอใด เจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน ในกรณีทผี่ ูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาสอง
ครั้งแลว ถากระทําความผิดอีก เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตเสีย แทนการสั่งพักใชกไ็ ด
ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอกําหนด ของเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดตาม
ขอ ๕ วรรคสอง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจตักเตือนผูรับใบอนุญาตใหถูกตองตามขอกําหนด หากผูรับ
ใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสียก็ได
ขอ ๒๑ ถาปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะโรคติดตอที่ระบุไวใน
ขอ ๑๒ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา ถาอนุญาตใหตั้งแผงลอยตอไป จะเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย
ขอ ๒๒ บรรดาใบอนุญาตแผงลอยที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหใชตอไปจนสิ้นอายุ
ใบอนุญาตนั้น
ขอ ๒๓ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสาย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลแมสายและใหมีอํานาจออกขอบังคับตามเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลงชื่อ) นายไศลยนต ศรีสมุทร
(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายประยูร วงษพานิช
(นายประยูร วงษพานิช)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

