
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 เร่ือง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 

……………………………. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร ข้ึนใช้บังคับ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 40  มาตรา 48  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58 และมาตรา 63 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงตราเทศบัญญัติไว้โดย
คําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ดังต่อไปนี้   

 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ”   

 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย        
ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามแล้ว 7 วัน   

 ข้อ 3  นับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก 

  (1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานท่ีเอกชนประกอบหรือสะสมอาหาร       
พ.ศ. 2486 

  (2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานท่ีเอกชน ทํา ประกอบ ปรุง หรือ
สะสมอาหาร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2529 

 บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้  

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ 



   “สถานท่ีจําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือ ทาง
สาธารณะท่ีจัดไว้เพ่ือประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้นหรือไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม   

 “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ี หรือ ทาง
สาธารณะท่ีจัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด  หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซ่ึงผู้
ซ้ือ ต้องนําไปทําประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  

 “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องด่ืมทุกชนิด ได้แก่ 

  (1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนด่ืมกิน และรวมถึงเครื่องด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล์ 

  (2) วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหารสีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส   

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงานหรือสิ่งท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืน
ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ท้ังนี้ไม่ว่าจะมี
การจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ี
ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสื่ออ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 

 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจร 

 ข้อ 5  ห้ามมิให้ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีเกิน
สองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ถ้าสถานท่ีดังกล่าวมีพ้ืนท่ีไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

 ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับแก่การประกอบการดังต่อไปนี้ 

  (1) การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (2) การขายของในตลาด 

  (3) การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 



 ข้อ 6 ผู้จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ต้องจัดสถานท่ีให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
และเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการดังต่อไปนี้ 

 ก. สถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

(1) ต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2) พ้ืนท่ีทําด้วยวัตถุถาวรและง่ายต่อการรักษาความสะอาด 

(3) จัดให้มีระบบระบายน้ําอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ 

(4) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ 

(5) จัดให้มีส้วมอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ 

(6) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ 

(7) ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

  (8) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือท่ีนั่งอย่างอ่ืนท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง และต้องจัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารท่ีทําความสะอาดได้ง่าย 

   (9) ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

   (10) ต้องจัดให้มีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือใช้มนการนั้นโดยเฉพาะ 

   (11) จัดให้มีท่ีสําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 

  (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

  (13) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 ข. สถานท่ีสะสมอาหารต้องจัดสถานท่ีตามข้อ ก. (1) – (7) และ (13) 

 ข้อ 7 อาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีจําหน่ายอาหารจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ต้องมีหลักฐาน
ท่ีแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหาร 

 ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
งดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 ได้เท่าท่ีเห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด
เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจการซ่ึงให้ควบคุมนั้น ท้ังนี้การผ่อนผันดังกล่าวต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 



 ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแล รักษาสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารให้ต้องด้วยสุขลักษณะต่อไปนี้ 

  (1) ต้องรักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ รวมท้ังจัดให้มีการป้องกันสัตว์และกําจัดสัตว์นําโรค 

  (2) ต้องดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมิให้เป็นท่ีเพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์นําโรค 

  (3) ต้องรักษาส้วมให้ต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 

  (4) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อนและสะอาดอยู่เสมอ 

  (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 ข้อ 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ยอาหารต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ รักษา
อาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อ่ืนๆ รวมท้ังสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้
จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

  (2) ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมท้ังภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในการทํา ประกอบ ปรุง  เก็บ
อาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดให้สะอาดและใช้
การได้ดีอยู่เสมอ 

  (3) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และห้สมนํา
อาหาร หรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน  

  (4) การทุบ การบดน้ําแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด รวมท้ังป้องกันมิให้มีเสียง
รําคาญรบกวนผู้อ่ืน 

  (5) ในกรณีท่ีมีผ้าเช็คหน้าให้บริการต้องทําให้สะอาดและผ่านความร้อนเพ่ือฆ่าเชื้อโรค หรือ
กรรมวิธีอ่ืนใดให้ต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (6) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด ในการประกอบ ปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน้ําแข็ง โดย
รักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (7) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 

  (8) ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามสุขลักษณะส่วนบุคคล 



  (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 

 ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือให้บุคคลท่ี
ป่วย หรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง หรือเก็บอาหาร 

 ข้อ 12 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองร้อย
ตารางเมตร ให้ยื่นคําขอตามแบบ เง่ือนไข และวิธีการ พร้อมด้วนหลักฐานท่ีเทศบาลเมืองมหาสารคาม กําหนด
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 ในกรณีสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ เช่นเดียวกับท่ีได้กําหนดไว้ใน
วรรคหนึ่งก่อนการจัดต้ัง เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับแจ้งก็ให้ออกใบรับแจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามท่ีแจ้งเป็นการชั่วคราวในระหว่างท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ตามท่ีขอ  

 ข้อ 13 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว 
ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดก็ให้ออกใบอนุญาตพร้อมท้ังเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ก็ให้
ส่งคําขอคืนแก่ผู้ขออนุญาตพร้อมท้ังแจ้งความความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับคําขอ 

 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําขอ 

 ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งอนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรืตามท่ีได้ขยายเวลา
ไว้แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 14 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบท่ีกําหนดก็ให้ออก
หนังสือรับรองการแจ้งพร้อมท้ังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

 กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบภายใน 7 วัน 
นับแต่วันท่ีรับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งการให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไข
ภายในเวลาท่ีกําหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง 



 ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้
ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 ข้อ 16 เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมท้ังชําระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศ
บัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนอายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน หาก
มิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินการนั้น
ก่อนกําหนดท่ีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

 เม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมท้ังชําระค่าธรรมเนียมตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้ผู้ยื่นคําขอประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 ข้อ 17 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

 ข้อ 18 เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะดําเนินกิจการนั้นต่อไปให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือบอกเลิกการดําเนินกิจการ
นั้น 

 ข้อ 19 หากผู้ใดได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นคําร้องจอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 ข้อ 20 หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีต้องยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักวานท้องถ่ิน 
เพ่ือขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (1) เอกสารการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูก
ทําลาย 

  (2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม กรณีการชํารุดในสาระสําคัญ 

 ข้อ 21 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  (1) การออกใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ประทับตราคําว่า“ใบแทน” 
กํากับไว้ด้วย และให้ลงวันเดือนปีท่ีออกใบแทน พร้อมท้ังลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินในใบแทนหรือต้นข้ัวใบแทน 



  (2) บันทึกด้านหลังข้ัวใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี พร้อมท้ังลงเล่มท่ี 
เลขท่ี วันเดือนปี ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งด้วย 

 ข้อ 22 ผู้ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรทอสถานท่ีซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่
เกินสองร้อยตารางเมตร โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าหน้าพนักงานท้องถ่ินและเคยได้รับโทษในความผิดนี้มาแล้วครั้ง
หนึ่ง และยังคงฝ่าฝืนดําเนินกิจการต่อไปโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามข้อ 12 วรรคสอง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาท่ีกําหนดแต่ไม่เกินสองปี 

 ข้อ 23 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

  (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจ้งเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งหลักฐานเอกสารใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกเก็บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

  (3) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหือตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  (4) เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญจกอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมารตามสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็น
โดยไม่ต้องใช้ราคา 

 ข้อ 24 หากผู้จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรอเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการนั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดําเนินการไม่แก้ไขหรือปรับปรุง 
หรือถ้าการดําเนินนั้นก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้กําหนดระยะเวลาท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามคําสั่งไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเป็นคําสั่งให้หยุดดําเนินการทันที 

 ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ



สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการ
ประกบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 15 วัน 

 ข้อ 26 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต 

  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไป และมีเหตุท่ีต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (2) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 

  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ข้อ 27 คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามข้อ 16 วรรคสอง ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งทราบ 

  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปรับปรุงแก้ไขหยุด
ดําเนินการ คําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งทราบ 

 ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือไว้ในท่ี
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือท่ีทําการของผู้รับหนังสือ และให้ถือว่าผู้รับหนังสือได้รับทราบหนังสือนั้น
แล้วต้ังแต่เวลาท่ีหนังสือนั้นไปถึงหรือวันท่ีปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 28 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 ข้อ 29 บรรดาใบอนุญาตท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกให้ก่อนวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไป
จนสิ้นอายุใบอนุญาต 

 ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ข้อ 31 ให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

       

 



ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2540 

 
            (นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล) 

        นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

 อนุมัติ 

 

     (นายวิชัย ทัศนเศรษฐ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

  



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ลําดับท่ี ประเภท ค่าธรรมเนียม 
บาท/ปี 

1 สถานท่ีประกอบการคาพ้ืนท่ีไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 

2 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 

3 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 500 

4 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตาราง
เมตร 

800 

5 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

1,000 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ลําดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
บาท/ปี 

1 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตาราง
เมตร 

 

1,500 

2 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตาราง
เมตร 

 

1,800 

3 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร 

 

2,000 

4 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 600 ตาราง
เมตร 

 

2,500 

5 สถานท่ีประกอบการค้าพ้ืนท่ีเกิน 600 ตารางเมตร ข้ึนไป 3,000 

 

 


