เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540
…………………………….
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ขึ้นใช้บังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมื อ งมหาสารคาม จึ ง ตราเทศบั ญ ญั ติ ไ ว้ โ ดย
คําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ”
ข้ อ 2 เทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บในเขตเทศบาลเมื องมหาสารคาม เมื่ อ ได้ ป ระกาศไว้ โ ดยเปิ ด เผย
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานที่เอกชนประกอบหรือสะสมอาหาร
พ.ศ. 2486
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง สถานที่เอกชน ทํา ประกอบ ปรุง หรือ
สะสมอาหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้อํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้

“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือ ทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร”
หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่ หรือ ทาง
สาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้
ซื้อ ต้องนําไปทําประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องดื่มทุกชนิด ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนดื่มกิน และรวมถึงเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหารสีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมี
การจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสื่ออื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจร
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่เกิน
สองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับแก่การประกอบการดังต่อไปนี้
(1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การขายของในตลาด
(3) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ข้อ 6 ผู้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการดังต่อไปนี้
ก. สถานที่จําหน่ายอาหาร
(1) ต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) พื้นที่ทําด้วยวัตถุถาวรและง่ายต่อการรักษาความสะอาด
(3) จัดให้มีระบบระบายน้ําอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) จัดให้มีส้วมอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ
(7) ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
(8) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และต้องจัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารที่ทําความสะอาดได้ง่าย
(9) ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ
(10) ต้องจัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้มนการนั้นโดยเฉพาะ
(11) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอ
(12) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(13) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข. สถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตามข้อ ก. (1) – (7) และ (13)
ข้อ 7 อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จําหน่ายอาหารจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องมีหลักฐาน
ที่แสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหาร
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 ได้เท่าที่เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด
เพื่ อให้เ หมาะสมกั บกิ จการซึ่ งให้ควบคุ มนั้ น ทั้งนี้การผ่ อนผัน ดังกล่า วต้ องไม่ เ ป็น เหตุกระทบกระเทื อนต่ อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน

ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแล รักษาสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารให้ต้องด้วยสุขลักษณะต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์และกําจัดสัตว์นําโรค
(2) ต้องดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์นําโรค
(3) ต้องรักษาส้วมให้ต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
(4) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อนและสะอาดอยู่เสมอ
(5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้งสถานที่จําหน่ยอาหารต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ รักษา
อาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อื่นๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้
จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
(1) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
(2) ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
อาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดให้สะอาดและใช้
การได้ดีอยู่เสมอ
(3) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และห้สมนํา
อาหาร หรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน
(4) การทุบ การบดน้ําแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด รวมทั้งป้องกันมิให้มีเสียง
รําคาญรบกวนผู้อื่น
(5) ในกรณีที่มีผ้าเช็คหน้าให้บริการต้องทําให้สะอาดและผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค หรือ
กรรมวิธีอื่นใดให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
(6) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ในการประกอบ ปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน้ําแข็ง โดย
รักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(7) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ
(8) ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามสุขลักษณะส่วนบุคคล

(9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือให้บุคคลที่
ป่วย หรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง หรือเก็บอาหาร
ข้อ 12 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อย
ตารางเมตร ให้ยื่นคําขอตามแบบ เงื่อนไข และวิธีการ พร้อมด้วนหลักฐานที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม กําหนด
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในกรณีสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ เช่นเดียวกับที่ได้กําหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ งก่ อนการจั ดตั้ ง เมื่อเจ้ า พนั กงานท้ องถิ่ นได้ รั บแจ้ งก็ ให้ ออกใบรั บ แจ้งเพื่ อใช้ เ ป็ น หลั กฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ตามที่ขอ
ข้อ 13 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว
ปรากฏว่ า ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดก็ ใ ห้ อ อกใบอนุ ญ าตพร้ อ มทั้ ง เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ก็ให้
ส่งคําขอคืนแก่ผู้ขออนุญาตพร้อมทั้งแจ้งความความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งอนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรืตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วแต่กรณี
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบที่กําหนดก็ให้ออก
หนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งการให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กําหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง

ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 16 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศ
บัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนอายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน หาก
มิได้ ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มภายในระยะเวลาที่ กําหนดจะต้ องชํ าระค่า ปรั บเพิ่ มขึ้ น อีกร้ อยละยี่สิ บ ของจํา นวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินการนั้น
ก่อนกําหนดที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมตามวรรค
หนึ่งแล้ ว ให้ผู้ ยื่นคําขอประกอบกิจ การต่อไปได้จ นกว่าเจ้าพนักงานท้ องถิ่นจะสั่งไม่ ต่ออายุ ใบอนุญ าตหรื อ
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ 17 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง
ข้อ 18 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะดําเนินกิจการนั้นต่อไปให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อบอกเลิกการดําเนินกิจการ
นั้น
ข้อ 19 หากผู้ใดได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นคําร้องจอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 20 หากปรากฏว่าใบอนุ ญ าตหรือหนั งสื อรั บ รองการแจ้ งสู ญ หาย ถู กทํ า ลาย หรื อชํ า รุ ดใน
สาระสําคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีต้องยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักวานท้องถิ่น
เพื่อขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูก
ทําลาย
(2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม กรณีการชํารุดในสาระสําคัญ
ข้ อ 21 การออกใบแทนใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การออกใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ประทับตราคําว่า“ใบแทน”
กํากับไว้ด้วย และให้ลงวันเดือนปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนหรือต้นขั้วใบแทน

(2) บันทึกด้านหลังขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงเล่มที่
เลขที่ วันเดือนปี ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งด้วย
ข้อ 22 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรทอสถานที่ซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกินสองร้อยตารางเมตร โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษในความผิดนี้มาแล้วครั้ง
หนึ่ง และยังคงฝ่าฝืนดําเนินกิจการต่อไปโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 12 วรรคสอง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดแต่ไม่เกินสองปี
ข้อ 23 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจ้งเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งหลักฐานเอกสารใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกเก็บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหือตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญจกอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมารตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็น
โดยไม่ต้องใช้ราคา
ข้ อ 24 หากผู้ จั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรอเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการนั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดําเนินการไม่แก้ไขหรือปรับปรุง
หรือถ้าการดําเนินนั้นก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคําสั่งไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเป็นคําสั่งให้หยุดดําเนินการทันที
ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 26 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกั บการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิ บัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ 27 คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 16 วรรคสอง ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งทราบ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปรับปรุงแก้ไขหยุด
ดํ า เนิ น การ คํ า สั่ งพั กใช้ ห รื อ เพิ กถอนใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ให้ ทํ า เป็ น หนั งสื อแจ้ งให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งทราบ
ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือที่ทําการของผู้รับหนังสือ และให้ถือว่าผู้รับหนังสือได้รับทราบหนังสือนั้น
แล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือนั้นไปถึงหรือวันที่ปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ 28 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรื อหนั งสื อรั บ รองการแจ้งอี กไม่ ได้ จนกว่ า จะพ้ น กํา หนดหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุ ญ าตหรื อ
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ 29 บรรดาใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกให้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไป
จนสิ้นอายุใบอนุญาต
ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 31 ให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540

(นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
อนุมัติ
(นายวิชัย ทัศนเศรษฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
การจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ลําดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม
บาท/ปี

1

สถานที่ประกอบการคาพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร

100

2

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร

200

3

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร

500

4

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตาราง
เมตร

800

5

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร

1,000

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
การจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ลําดับ
1
2
3
4
5

ประเภท

ค่าธรรมเนียม
บาท/ปี

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตาราง
เมตร

1,500

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตาราง
เมตร

1,800

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร

2,000

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 600 ตาราง
เมตร

2,500

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 600 ตารางเมตร ขึ้นไป

3,000

