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หลักการ 

 
 

  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ 
ตู้น  าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
 
                                                             เหตุผล 

 
 

  ด้วยปัจจุบันน  าบริโภคจากตู้น  าดื่ม อัตโนมัติ  ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน  าบริโภค  
จากตู้น  าเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 
เรื่อง น  าบริโภคจากตู้น  าดื่มอัตโนมัติ ประกาศกระทรวงสาธารสุข (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่อง น  าบริโภค 
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ.๒๕๓๔ เรื่อง น  าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(ฉบับที่ ๒) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขที่ได้มีค าแนะน า เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น  าดื ่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการออกข้อบังคับท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม  
การประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภค เพราะ
กิจการน  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 
๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) อีกทั งกิจการน  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น  าดื่ม ตามเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบล เขาฉกรรจ์ เรื ่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย จึง เห็นควรตราเทศ
บัญญัตินี ขึ นเพ่ือใช้บังคับภายในพื นที่เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

                            เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2563 
............................................................................. 

  โดยที่ เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ว่าด้วยการควบคุม  
การประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกอบกับมาตรา 4 มาตรา ๓๒ 
มาตรา 33 มาตรา 54  มาตรา ๕5 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 
มาตรา 63 และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
จึงตราเทศบัญญัตดิังต่อไปนี  

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เรื่อง การควบคุม 
การประกอบกิจการตู้น  าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2563” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เมื่อได้ประกาศไว้  
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี   ให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน 
  ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี   
และให้มีอ านาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี  
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจากพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั ง 
จากนายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 
  “กิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ที่ท าการผลิตน  าบริ โภค  
บรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน  าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน  า 
 
                                                                                                       /ข้อ 6 ให้กิจการ... 
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  ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการ  
ที่ต้องควบคุมในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะทีก่ าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตินี  

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพ่ิมเติม
จากที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัติฉบับนี  

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 
   ข้อ ๘ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี  
  (๑) ในสถานที่ตั งตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในที่ท่ีจะไม่ท าให้น  าดื่มเกิดการปนเปื้อน
ได้ง่ายและต้องไม่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน  าเสียและแหล่งขยะมูลฝอย 
และต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะน าโรค ทั งนี  บริเวณพื นที่ตั งตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก  
มีการระบายน  าที่ถูกสุขลักษณะ โดยการติดตั งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มี
อุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะบรรจุน  า 
  (๒) คุณลักษณะตู้น  าหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพโดยตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั งสามารถ
ท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน  าและส่วนที่สัมผัสน  าต้องท าจากวัสดุที่ใช้ 
กับอาหารเท่านั นและหัวจ่ายน  าต้องสูงจากพื นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร นอกจากนี  ต้องติดฉลาก  
แสดงข้อแนะน า ค าเตือน และรหัสประจ าตู ้น  าดื ่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแต่ละตู ้ เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ประกาศก าหนด 
  (๓) แหล่งน  าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น  าประปา น  าจากบ่อบาดาล ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการ
ผลิตน  าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน  า 
ที่ผลิตให้มีคุณภาพดี ทั งนี  ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน  าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน  า เพ่ือให้น  าบริโภค
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน  าบริโภค  
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

 (๔) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน  าบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน  าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน  าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั งต่อปี 
และมีการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ ายในภาคสนาม 
อย่างน้อย ๑ ครั งต่อเดือน 

                                                                                                  /(5) การบ ารุง... 
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 (๕) การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ต้องมีการท าความสะอาดสถานที่และบริเวณท่ีตั ง

ของตู้น  าหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นประจ า มีการท าความสะอาดพื นผิวตู้ ช่องระบายน  าและหัวจ่ายน  าเป็นประจ า
รวมทั งล้างท าความสะอาดถังเก็บน  าภายในตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย ๑ ครั งต่อเดือน ตลอดจน
ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดหรือก่อนหน้านั น
หากพบการตรวจผิดปกติเกินค่ามาตรฐาน 
  (๖) การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดท าระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน  าและการดูแลบ ารุงรักษาตามตารางแผนปฏิบัติงาน
สม่ าเสมอ มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน  าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีสัญลักษณ์
แสดงคุณภาพน  าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ าวัน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

  ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น  าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตินี  
  ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์  
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั น
ทั งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอ
แก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ในเทศบัญญัตินี  

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง  
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั ง ครั งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายไว้แล้วนั น แล้วแต่กรณี 

 
                                                                                    /ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุญาต... 
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 ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ออกตามเทศบัญญัตินี  ให้มีอายุหนึ่งปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เท่านั น 
  ข้อ ๑๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี  ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 

 ในกรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั นหยุดการด าเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
 ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้น าส าเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องทีท่ี่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค า ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี 
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี  หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ 
                                                                                                      /ผู้ประกอบกิจการ... 
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ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้า  
การประกอบกิจการจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั นด าเนินกิจการนั นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไข
หรือปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตินี  
  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ประกอบการไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค าสั่งนั น
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั นได้ทราบ
ค าสั่งแล้ว ตั งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใดๆ  
ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี ให้เจ้าพนักงานสาธรณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะ  
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  
ของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธรณสุขมีอ านาจออกค าสั่ง
ให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั น หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั น
ได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ 

 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  
ที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี  
หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตามเทศบัญญัตินี  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั งแต่สองครั งขึ นไปและมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี   หรือเงื ่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี   
                                                                                                      /และการไม่ปฏิบัติ... 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2563 
 

  ตู้น ้ำดื่มหยอดเหรยีญอัตโนมัติ ตู้ละ 200 บำท จุดหนึ่งตั งได้ไม่เกิน 5 ตู ้(ไม่ว่ำเจ้ำของรำยเดยีว 
หรือหลำยรำยรวมกัน) 
 
 
                                  …………………………………………………………… 
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แบบค าร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

เลขที่...................../........................                                                เขียนที่........................................... 
          วันที่................เดือน.....................พ.ศ.......................... 
เรียน  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................................................... 
    เป็นบุคคลธรรมดำ อำยุ....................ปี  สัญชำติ.......................... 
เลขหมำยประจ้ำตัวประชำชนเลขท่ี  เลขที่................... 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.....................ถนน......................ต้ำบล/แขวง....................อ้ำเภอ............................. 
เขต....................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสำร.................. ............................. 
    เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................จดทะเบียนเมื่อ....................................  
มีส้ำนักงำนอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.........................ถนน......................... ..................... 
ต้ำบล/แขวง..............................อ้ำเภอ/เขต.........................จังหวัด............................โทรศัพท์................. .......... 
โทรสำร......................................โดยผู้มีอ้ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ดังนี  
  ๑.(นำย,นำง,นำงสำว)......................................................อยูบ่้ำนเลขท่ี................หมู่ที่.............  
ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ต้ำบล/แขวง..............................อ้ำเภอ/เขต................. .............. 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์..........................................โทรสำร....................... ................................ 
  ขอยื่นค้ำร้องขอใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรตู้น ้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม..........................บำท  ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี  
 ๑.ชื่อสถำนประกอบกำรกำร......................................................................................................... .......... 
 ๒.สถำนที่ตั งเลขที่..............หมู่ที่...........ต้ำบล....................อ้ำเภอ.....................จังหวัด................... ....... 
 ๓.พื นที่ประกอบกำร..................................ตำรำงเมตร ก้ำลังเครื่องจักร.........................แรงม้ำ  จ้ำนวน
คนงำน............................คน 
 ๔.ผู้จัดกำรสถำนประกอบกำร...................................อำยุ....................ปี  สัญชำติ................................. . 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่..............ต้ำบล...........................อ้ำเภอ...... ....................จังหวดั.............................. 
โทรศัพท์..............................................โทรสำร.......................................  
พร้อมค้ำขอนี ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยดังนี  
  ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร จ้ำนวน ๑ ฉบับ 
  ส้ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร จ้ำนวน ๑ ฉบับ 
  หลักฐำนอื่น ๆ เกี่ยวข้อง คือ ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบริโภคทำงด้ำนกำยภำพ เคมีและ 
                แบคทีเรีย,แผนผังแสดงสถำนที่ตั งตู้น ้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และ 
 ............................................................................ ............................ 
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ขอรับรองว่ำจะปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ เทศบัญญัติ/ข้อบังคับ เงื่อนไข ตลอดจน 

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกประกำร 
 ทั งนี  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในค้ำร้องขอใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำต นี เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

             ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำต 
                                    (.........................................................) 
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