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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. 2562
หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอด
เหรียญใช้บังคับในเขตพืน้ ที่เทศบาลตําบลเกาะเพชร
เหตุผล
ด้วยปัจจุบันน้ําบริโภคจากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญได้รับ ความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลายกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบจึงได้กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ําบริโภคจากตู้น้ําดื่มหยอด
เหรียญเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2556
เรื่องน้ําบริโภคจากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 เรื่องน้ํา
บริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ (135) พ.ศ.2534 เรื่องน้ําบริโภคในภาชนะที่
บรรจุปิดสนิท(ฉบับที่2) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขก็ได้มีคําแนะนําเรื่องแนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ.2553 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเกาะเพชรเห็นว่าเป็นการจําเป็นที่ต้องออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรเรื่องการ
ควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะกิจการน้ํา
ดื่ ม หยอดเหรี ย ญเป็ น สิ น ค้ า ที่ ค วบคุ ม ฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการฉลากฉบั บ ที่ 31
(พ.ศ.2553) อีกทั้งกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการเกี่ยวกับการทําน้ํากลั่นน้ําบริโภคเครื่องดื่มชนิด
ต่างๆตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2556
ด้วยจึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินขี้ นึ้ เพื่อใช้บังคับภายในพืน้ ทีต่ ําบลเกาะเพชรต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้
น้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. 2561อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 51(1) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา
44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา
59 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลเกาะเพชรโดยได้รับความ
เห็น ชอบของสภาเทศบาลตํา บลเกาะเพชรและผู้ว่า ราชการจังหวัด นครศรีธ รรมราชจึงตราเทศบัญ ญัติ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินเี้ รียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ
ตูน้ ้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. 2562”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชรนับแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดย
เปิดเผยณทีท่ ําการเทศบาลตําบลเกาะเพชรแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติข้อบังคับระเบียบคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติ
นี้ให้ใช้เทศบัญญัตนิ แี้ ทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตนิ ี้
“กิจการตูน้ ้ําดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึงสถานที่ที่ทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ
โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ําบริโภคณสถานที่ผลิตน้ํา
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึงนายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเขตท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึงพนักงานตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน
ตามเทศบัญญัตนิ ี้
ข้อ 5 ให้กิจการตูน้ ้ําดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตพืน้ ทีต่ ําบลเกาะเพชร
ข้อ 6 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตาม
ประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 5 ในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชรในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่
ในการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น อาจกํ า หนดเงื่ อ นไขโดยเฉพาะให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากทีก่ ําหนดในเทศบัญญัตนิ กี้ ็ได้

-2ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กําหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆตามที่เทศบาลตําบลเกาะเพชร
กําหนด
ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ต้องควบคุมตามเทศบัญญัตนิ ี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตงั้ ตูน้ ้ําดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทําให้น้ําดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายโดย
(1.1) ต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นมากแหล่งระบายน้ําเสียแหล่งขยะมูลฝอย
(1.2) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแมลงและสัตว์พาหะน้ําโรค
(1.3) บริเวณพืน้ ที่ตงั้ ตู้ไม่เฉอะแฉะสกปรกและมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ
(1.4) การติดตัง้ ตู้ต้องยกระดับสูงจากพืน้ อย่างน้อย 10 เซนติเมตร
(1.5) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสาหรับการวางภาชนะบรรจุน้ํา
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะน้ํา
(2.1) ตูน้ ้ําและอุปกรณ์ต้องทําจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2.2) ตูน้ ้ําจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและไม่รั่วซึมรวมทัง้ สามารถทําความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้
ง่าย
(2.3) หัวจ่ายน้ําและส่วนที่สัมผัสน้ําต้องทําจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านัน้ และหัวจ่ายน้ําต้องสูงจากพืน้ ไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร
(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
(3.1) แหล่งน้ําทีน่ ามาใช้ต้องมีคุณภาพดีเช่นน้ําประปาภูมิภาคหรือน้ําประปาของท้องถิ่น
(3.2) กรณีที่ผู้ประกอบการผลิตน้ําเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเองต้องมีระบบการตรวจสอบการควบคุมและ
การปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
(3.3) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเป็นของแหล่งคุณภาพน้ําเพื่อให้ได้น้ําบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุอาหารที่ปิดสนิท
(3.4) มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ําเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ําบริโภคใน
ภาชนะที่บรรจุปิดสนิท
(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภค
(4.1) มีการเก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําบริโภคทางดําน
กายภาพเคมีและแบคทีเรียอย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
(4.2) มีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางดํานแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/เดือน
(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
(5.1) มีการทําความสะอาดสถานที่บริเวณที่ตั้งของตูน้ ้ําเป็นประจํา
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(5.3) ล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
(5.4) ล้างทําความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนําของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดหรือก่อนหน้า
นัน้ หากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน
(6) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและรายงานจัดทําระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อยต้องมีดังนี้
(6.1) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการดูแลบํา รุงรักษาตามตารางแผนงานอย่า ง
สม่ําเสมอ
(6.2) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6.3) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ําบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับ ปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็น
ประจําวัน
ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะในข้อ 8
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากทีก่ ําหนดไว้โดยทั่วไปได้
ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้และต้องมารับ
ใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหาก
ไม่มารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจํ า นวนค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งชํ า ระเว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การก่ อ นถึ ง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ 12 ใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัตนิ ี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตพื้นทีต่ ําบลเกาะเพชร
ข้อ 13 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขให้สมบูรณ์และถูกต้องในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้อง
ส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ

-4เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสองให้ขยายเวลาไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันหรือตามที่ขยายเวลาไว้
แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 14 การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ข้อ 16 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคําร้องขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ 17 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดพร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหาย
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือถูกทําลาย
ข้อ 18 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วยและให้มีวันเดือนปีที่
ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน
และต้นขัว้ ใบแทน
(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญขอ
ใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้
กฎกระทรวงระเบียบประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้นให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ดําเนินการไม่
แก้ไขหรือถ้าการดําเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่าง

-5ร้า ยแรงต่อสุขภาพประชาชนเจ้า พนักงานส่วนท้องถิ่น จะสั่งให้ผู้นั้น หยุด ดํา เนิน กิจ การนั้นไว้ทัน ทีเ ป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นกรณีที่มีคําสั่งให้หยุดกิจการทันทีและต้องทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้
ดําเนินกิจการซึ่งต้องปฏิบัติตามคําสั่งรับทราบในกรณีที่ไม่พบผู้ดําเนินกิจการหรือผู้ดําเนินกิจการไม่ยอมรับ
คําสั่งดังกล่า วให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรับหรือปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายณ
ภูมลิ ําเนาหรือสํานักงานทําการงานของผูด้ ําเนินกิจการและให้ถือว่าผูน้ ั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่ง
ไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 21 ในกรณีทเี่ จ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทําใดๆที่ฝ่าฝืนต่อบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 เทศบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)
พ.ศ.2560 ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่
ชัก ช้ า และให้ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ซึ่ ง ตรวจพบเหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครแล้ ว แต่ ก รณี พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามมาตรา11 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที3่ ) พ.ศ.2560
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับ การดํ า รงชีพของประชาชนหรือจะเป็น อัน ตรายอย่า งร้า ยแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็ น
ส่วนรวมซึ่งสมควรที่จะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทํา
การไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการในๆเพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตาม
สมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสาหรับกิจการทีก่ ําหนดในเทศบัญญัตนิ ี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูก ต้องตามบทแห่งพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่2)พ.ศ.2550
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2550หรือเทศ
บัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
นั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 23 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

-6ข้อ 24 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งทาง
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ ปิ ด คํ า สั่ ง นั้ น ในที่ เ ปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ ภู มิ ลํ า เนาหรื อ สํ า นั ก ทํ า การงานของผู้ รั บ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันที่ปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 25 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 26 อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อ 27 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบล
เกาะเพชร
ข้อ 28 ผู้ประกอบกิจการน้ําดื่มหยอดเหรียญรายใดไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 29 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

วิทยา เขียวรอด
นายวิทยา เขียวรอด

)

หมายเหตุ :คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3055/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างเทศบัญญัติทั่วไปของเทศบาลตําบล

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญพ.ศ.2562
อัตราค่าธรรมเนียม1
ประเภทกิจการ
อัตราค่าธรรมเนียมบาท/ปี
-ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้าต่อตู้
ตู้ละ 300 บาท
จุดหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน 5 ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)
ตู้ละ 500 บาท
-ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญที่มีเครื่องจักรเกิน 5 แรงม้าต่อตูข้ ึ้นไป
จุดหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน 5 ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 อัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตนิ บี้ ัญญัติตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2522 ในอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๙ข้อ 2 (2)

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
คําขอเลขที่...................../.............................
เขียนที่.................................................................
วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. ...............
1.ข้าพเจ้า...........................................................อํายุ............ปีสัญชาติ..........................
โดย.................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม.......................................................................................................ที่อยู่เลขที่...............หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย...........................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล.. ....................................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
2.พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้
( )สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( )สําเนาทะเบียนบ้าน
( )สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีจ่ ําเป็น
( )ใบมอบอํานาจ
( )สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
( )หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( )เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศกําหนดคือ
1. .............................................................................................
2. ..............................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาต
(................................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่..................................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................เดือน....................................พ.ศ.........................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไม่ครบ
1....................................................................................................
2.....................................................................................................
3.....................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................

ส่วนของผู้รับอนุญาต
ใบรับคําขอต่อใบอนุญาต
เลขที่............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................เดือน....................................พ.ศ.........................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน( ) ครบ
( ) ไม่ครบคือ
1.............................................................................................................
2.............................................................................................................
3.............................................................................................................
ดังนั้นกรุณาน้ําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.................วัน
นับตั้งแต่วันนีเ้ ป็นต้นไป
(ลงชื่อ)
(
ตําแหน่ง.......................................................

)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
เล่มที่...............เลขที่ .........../ ..................
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................สัญชาติ........................
อยูบ่ ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ .............ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด...........................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................ประเภท.........................................
ตั้งอยู่เลขที่...............................หมู่ที่ .......... ตําบลเกาะเพชรอําเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................................บาท(...................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........................เลขที่..........................ลงวันที.่ .............................................................
2.ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์วิธกี ารและเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติของ
ท้องถิ่น
3.หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนีเ้ ป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
4.ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ ีกด้วยคือ
4.1 .........................................................................................................................
4.2 ............................................................................................... .........................
4.3 ...........................................................................................................................
5.ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ................
ใบอนุญาตฉบับนีส้ ิ้นอายุวันที่...............เดือน................................................พ.ศ...............
(ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอายุ

สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก
คําขอที่................................
รับวันที.่ ..............................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.....................

คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
เขียนที่..........................................................
วันที.่ .............เดือน...................................................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า...........................................................โดย(นาย/นาง/นางสาว).................................................
เลขประจําตัวประชําชนเลขที่.......................................อยูบ่ ้านเลขที่...............หมู่ท.ี่ .......ถนน.............................
ตําบล....................................อําเภอ.......................................จังหวัด..................................................................
โทรศัพท์................................................................................................
เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอํานาจประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญชื่อสถานระกอบการ
..........................................................................................................ตั้งอยู่ที่..........................หมู่ท.ี่ ....................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..........................................ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทรจังหวัด
นครศรีธรรมราชใบอนุญาตเลขที่......................ออกให้ณวันที.่ ............เดือน……...............พ.ศ……….....
ขอยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญซึ่ง
( )สูญหาย
( )ถูกทําลาย
( )ชํารุดในสาระสําคัญ
พร้อมคําขอฉบับนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้องจํานวน 2 ชุดได้แก่
( )สําเนาทะเบียนบ้าน
( )สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
( )สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชําชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคลกรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นนิติบุคคล
( )หนังสือมอบอํานาจซึ่งถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชําชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจกรณีเจ้าชองกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
( )เอกสารการแจ้งความฉบับจริงของเจ้าพนักงานตํารวจ(กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
( )ใบอนุญาตเดิม(กรณีชํารุดในสาระสําคัญ)
( )เอกสารอื่นๆ..................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................... .................
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค้ําขอ
(.....................................................)
วันที.่ .............................................................

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
( )เห็นควรออกใบแทนใบอนุญาตได้
( )ไม่ควรออกใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก......................................................................................
.............................................................................................................. ......................................
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที.่ .................................................
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( )ให้ออกใบแทนใบอนุญาตได้
( )ไม่ออกใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก.......................................................................................
...................................................................................................... ......................................
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที.่ .................................................

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่................................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................เดือน....................................พ.ศ.........................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไม่ครบคือ
1.............................................................................................................
2.............................................................................................................
3.............................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
**************************************************************************************************
ส่วนของผูร้ ับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่........................................ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................เดือน....................................พ.ศ.........................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไม่ครบคือ
1.............................................................................................................
2.............................................................................................................
3.............................................................................................................
ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.................วัน
นับตั้งแต่วันนีเ้ ป็นต้นไป
(ลงชื่อ)..........................................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................

ใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
เล่มที่...............เลขที่ .........../ ..................
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................................................สัญชาติ.........................
อยูบ่ ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ .............ตําบล........................อําเภอ.............................จังหวัด............................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท...........................................
ตั้งอยู่เลขที่...............................หมู่ที่ .......... ตําบลเกาะเพชรอําเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ..................................(................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................เลขที.่ .........................ลงวันที.่ ................................................................
2.ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์วิธกี ารและเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติของท้องถิ่น
3.หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนีเ้ ป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
4.ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ ีกด้วยคือ
4.1 ..........................................................................................................................................
4.2 .........................................................................................................................................
4.3 ............................................................................................................... .........................
5.ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน........................................................พ.ศ................
ใบอนุญาตฉบับนีส้ ิ้นอํายุวันที่.....................เดือน.........................................................พ.ศ...............
(ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค้ําขอต่ออํายุใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอํายุ

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่/เลขที/่ วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

