ประกาศองค์บริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
ตู้นาดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ได้จัดทาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 โดยสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหนุน ได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2562 และนายอาเภอสองได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ตาม
หนังสืออาเภอสอง ที่ พร 0023.11/2633 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่อ้าง
ถึงนั้น
อาศัยอานาจตามความใน พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 และมาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
โดยข้อบัญญัติตาบลฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วันถัดจากประกาศโดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน แล้ว 7 วัน รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(นางกชกร เกยงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้นาดื่ม
หยอดเหรียญ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
อาเภอสอง จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน (สานักงานปลัด)
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุนเห็นชอบ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่ม
หยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
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หมวด 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 2
หมวด 3 ใบอนุญาต
3
หมวด 4 บทกาหนดโทษ
4
ภาคผนวก
- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
- แบบคาร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน

เหตุผล
ด้วยปัจจุบันน้าบริโภคจากตู้น้าดื่ม ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงได้กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้าบริโภคจากตู้น้าเพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง น้าบริโภคจาก
ตู้น้าดื่มอัตโนมัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ.๒๕๓๔ เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(ฉบับที๒่ ) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขที่ได้มีคาแนะนา เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการออก
ข้อบังคับของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน เห็นเป็นการจาเป็นที่ต้องออกข้อบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภค เพราะ
กิจการน้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่
๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) อีกทั้งกิจการน้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านหนุน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย จึงเห็นควรตรา
ข้อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับภายในพื้นที่ตาบลบ้านหนุนต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕ 6๒ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕ 60 และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุนและนายอาเภอสอง จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
ข้อ ๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
ตั้งแต่วันที่วันได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
“กิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที่ที่ทาการผลิตน้าบริโภคบรรจุขวดหรือใส่
ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้า
ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพิ่มเติมจากที่
กาหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

-2หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๘ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ในสถานที่ตั้งตู้น้าดื่มหยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทาให้น้าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายและต้อง
ไม่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้าเสียและแหล่งขยะมูลฝอย และ
ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะนาโรค ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ตั้งตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก
มีการระบายน้าที่ถูกสุขลักษณะ โดยการติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร และต้องจัด
ให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสาหรับวางภาชนะบรรจุน้า
(๒) คุณลักษณะตู้น้าดื่มหยอดเหรียญและอุปกรณ์ ต้องทาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดย
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่าเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถทาความสะอาดและ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน้าและส่วนที่สัมผัสน้าต้องทาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นและ
หัวจ่ายน้าต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร นอกจากนี้ ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะนา คาเตือน และ
รหัสประจาตู้น้าดื่มหยอดเหรียญแต่ละตู้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุนประกาศกาหนด
(๓) แหล่งน้าที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้าประปา น้าจากบ่อบาดาล ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ
ผลิตน้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้าที่
ผลิตให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้าตามความจาเป็นของคุณภาพแหล่งน้า เพื่อให้ได้น้า
บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(๔) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้าบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และ
มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย
๑ ครั้งต่อเดือน
(๕) การบารุงรักษาและการทาความสะอาด ต้องมีการทาความสะอาดสถานที่และบริเวณที่ตั้งของตู้
น้าดื่มหยอดเหรียญเป็นประจา มีการทาความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้าและหัวจ่ายน้าเป็นประจา รวมทั้ง
ล้างทาความสะอาดถังเก็บน้าภายในตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ตลอดจนล้างทาความ
สะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะนาของผลิตภัณฑ์ที่กาหนดหรือก่อนหน้านั้นหากพบผล
การตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน
(๖) การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดทาระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อยประกอบด้วยบันทึก
การปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้าและการดูแลบารุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานสม่าเสมอ มีการ
รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้า
บริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจาวัน
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด

-3ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่
ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุนเท่านั้น
ข้อ ๑๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้
ท้ายบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

-4การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ
ดังกล่าว แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการประกอบกิจการจะ
ก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไข หรือปรับปรุงให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตา
ม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที และต้องทาเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคาสั่งนั้นไว้
ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่ง
แล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกหรือมีการกระทาใดๆที่ฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๑๕๖๐
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๑๕๖๐ หรือข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งสมควรต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทา
การไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตาม
สมควร แล้วแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญที่กาหนดในข้อบัญญัติ
นี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

-5(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๔ อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
พนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท
ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ ๘ มีความผิดมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้า
ร้อยบาท
ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ มีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ
สองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ข้อ ๓๐ การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

-6(บทเฉพาะกาล)
ข้อ ๓๑ ให้กิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญที่มีอยู่หรือจัดตั้งกิจการขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นางกชกร เกยงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายกิติพัฒน์ กะวัง)
นายอาเภอสอง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ ๒๐๐ บาท จุดหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน ๕ ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียว หรือหลายราย
รวมกัน)
******************************************************************

แบบคาร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญ
เลขที.่ ..................../........................
เขียนที.่ ..........................................
วันที.่ ...............เดือน.....................พ.ศ.........................
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).....................................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ....................ปี สัญชาติ..........................
เลขหมายประจาตัวประชาชนเลขที่  เลขที่...................
หมู่ท.ี่ .................ตรอก/ซอย.....................ถนน......................ตาบล/แขวง....................อาเภอ.............................
เขต....................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................จดทะเบียนเมื่อ....................................
มีสานักงานอยู่เลขที่..................หมู่ท.ี่ ..................ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด............................โทรศัพท์...........................
โทรสาร......................................โดยผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
๑.(นาย,นาง,นางสาว)......................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............
ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.......................................................
ขอยื่นคาร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ อัตรา
ค่าธรรมเนียม..........................บาท ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑.ชื่อสถานประกอบการการ...................................................................................................................
๒.สถานที่ตั้งเลขที.่ .............หมู่ท.ี่ ..........ตาบลบ้านหนุน......อาเภอ.....................จังหวัด..........................
๓.พื้นที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร กาลังเครื่องจักร.........................แรงม้า จานวน
คนงาน............................คน
๔.ผู้จัดการสถานประกอบการ...................................อายุ....................ปี สัญชาติ..................................
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ .............ตาบลบ้านหนุน.............อาเภอ..........................จังหวัด..............................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆ มาด้วยดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จานวน ๑ ฉบับ
 หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง คือ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมีและ
แบคทีเรีย,แผนผังแสดงสถานที่ตั้งตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ และ
............................................................................................................
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ เงื่อนไข ตลอดจน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคาร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต นี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
(.........................................................)

