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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2560

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตกิ ารควบคุมกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ.2560
*********************
หลักการ
กํ า หนดให้ กิ จ การตู้ น้ํ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญเป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ภายในท้ อ งถิ่ น กํ า หนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ดําเนินกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญ
เหตุผล
โดยที่การดําเนินกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดให้กิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญเป็น
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการตู้น้ํา
ดื่มหยอดเหรียญปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการ และมาตรการ
ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น กิ จ การตู้ น้ํ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญ และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ.2560
*********************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลตําบลชนแดน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลชนแดน และผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน เรื่องการควบคุมกิจการตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญ พ.ศ.2560”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชนแดน ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลชนแดน แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัติอื่นซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“กิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ ที่ทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด
หรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ําบริโภค ณ สถานที่ผลิต
“ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สําหรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้ํา เพื่อ
กรองน้ําให้สะอาด กําจัดสิ่งปนเปื้อน และสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบาง
ชนิดที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ํา ถังพักน้ํา หรือระบบท่อจ่ายน้ํา ซึ่งมีการนําน้ํามากักเก็บไว้ และจําหน่าย
ให้กับผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตําบลชนแดน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลชนแดน หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีให้ทําการแทน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 ผู้ให้กิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
ข้อ 6 ผู้ดําเนินกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับผู้ดําเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาํ เนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
---------------------------------ข้อ 7 สถานที่ตั้งตู้น้ําดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทําให้น้ําดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย
7.1 อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ําเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
7.2 เป็นสถานที่ที่ไม่มแี หล่งแมลงและสัตว์พาหะนําโรค
7.3 บริเวณพืน้ ที่ตั้งตู้น้ําไม่เฉอะแฉะ สกปรก และมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ
7.4 การติดตั้งตู้น้ําดื่มต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อยสิบเซนติเมตร
7.5 จัดให้มีอปุ กรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสําหรับวางภาชนะบรรจุน้ํา
ข้อ 8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ํา
8.1 ตู้น้ําและอุปกรณ์ต้องทําจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8.2 ตู้น้ําดื่มจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทําความ
สะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
8.3 หัวจ่ายและส่วนที่สัมผัสน้ําจะต้องทําจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade)
และหัวจ่ายน้ําต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
ข้อ 9 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
9.1 แหล่งน้ําที่นํามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ําประปา น้ําจากบ่อบาดาล
9.2 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ําเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการ
ตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
9.3 มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเป็นของคุณภาพแหล่งน้ํา เพื่อให้ได้น้ําบริโภคที่มี
คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ข้อ 10 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ําบริโภค
10.1 มีการเก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
10.2 มีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่าง
ง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
ข้อ 11 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
11.1 มีการทําความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ําเป็นประจํา
11.2 มีการทําความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ําและหัวจ่ายน้ําเป็นประจํา
11.3 ล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
11.4 ล้างทําความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนําผลิตภัณฑ์ที่กําหนด
หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน
ข้อ 12 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการการบันทึกและรายงาน
12.1 บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ํา และการดูแลบํารุงรักษาตามตาราง
แผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
12.2 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3 จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ําบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่าง
เปิดเผยเป็นประจําวัน
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ใบอนุญาต
---------------------------------ข้อ 13 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการที่
ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 14 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประชาชน (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ...)
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ 15 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องขอคําขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทํา
บันทึกความบกพร่ อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่ มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 16 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 17 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ ออายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้อ งยื่ นคํ าขอก่ อ นใบอนุญ าตสิ้ น อายุ เมื่อ ได้ยื่ นคอขอพร้อ มกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 19 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามที่
แบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

-4การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขต่อต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีที่ใ บอนุญ าตถูกทํ าลาย หรือ ชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน
ข้ อ 22 คํ า สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต และคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 3
อัตราค่าธรรมเนียม
---------------------------------ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

vr:lJ1~

ct

U'Vln1vr'U~1v1'~.

;JtJ

~b ~~~hN'Ufh«'l"lltJ'lL~l'rnjfl'l1'U vr~tJhhJ~,j~~1m'Vlt'l,jty~~.Q~tJ'I·Hn1'11'Vl'r}(;l1:U~

n1vr'U~111'UU'Vlfhvr'U~1'Vl'r}LL";'l'n';j:::';j1"1l,jtyty~fl1';j"'1til'H;lJ~"Il 'n.t'I.~~m~
;JtJ l!llrl 1~'U1 t:JflL 'Vlt'l:U'U(;l~1Pi'1Ua"ll'UbL~'U bU'U~~fl'r}1fl1';j1~L u'UhJm:Ub 'Vlt'l,jty~~.Q bLa:::1~~
el1'U1Ii1tJtJm:::Lut:Ju tb:::fl1t'1

vr~tJfhi'lLYitJU~u~fl1';j1~bU'U1u(;l1:Ub'Vlt'l,jtyty~.Q

'n.t'I. l!l~o

('U1t:JU';j:::1'Vl6 ir(;l';jt'l~"'1';j';jru)

..

•

'U1t:Jfl L'Vlt'l:U'U(;l';j ~1Ua"ll'ULLt)'U

ft,rmaJ' ~ ~ l',•.~

.' , . , :r

•

.J!

(a'l'U1:U) .., ...................................................
. ~~~ \rl,rB'~~,J ;J-~'~~"
.
(.................. .......................................,~.",~"::...)

,

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การควบคุมกิจการตูน้ ้ําดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2560

อัตราค่าธรรมเนียม
1. ตู้น้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้าต่อตู้ตู้ละ 300 บาท จุดหนึ่งตั้งได้ไม่
เกิน 5 ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน)
2. ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีเครื่องจักรเกิน 5 แรงม้าต่อตู้ขึ้นไป ตู้ละ 500 บาท จุดหนึ่ง
ตั้งได้ไม่เกิน 5 ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน)

แบบคําร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
เลขที่.................../.....................

เขียนที่................................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ.........

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว).............................................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ........................................................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
เลขที่...........................
หมู่ที่........................... ตรอก / เขต....................................ถนน......................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท์.....................โทรสาร....................
 เป็นนิติบคุ คลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่................................หมู่ที่............... ตรอก / เขต....................................ถนน......................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..............................โทรศัพท์.....................
โทรสาร......................................โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
1. (นาย , นาง , นางสาว)............................................อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต..................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร................................
2. (นาย , นาง , นางสาว)............................................อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต..................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร................................
ขอยื่ น คํ า ร้ อ งขอใบอนุ ญ าต/ต่ อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การตู้ น้ํ า หยอดเหรี ย ญอั ต โนมั ติ อั ต รา
ค่าธรรมเนียม...........................บาท ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ชื่อสถานประกอบการว่า..................................................................................................................
2. สถานที่ตั้งเลขที่...........หมู่ที่...............ตําบล........................อําเภอ....................จังหวัด...................
3. พื้นที่ประกอบการ.................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร........แรงม้า จํานวนคนงาน............คน
4. ผู้จัดการสถานประกอบการ........................................อายุ.............ปี สัญชาติ................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ตําบล..................อําเภอ......................จังหวัด.................
โทรศัพท์..................โทรสาร.........................
พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
จํานวน 1 ฉบับ
 หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง คือ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี
และแบคทีเรีย , แผนผังแสดงสถานที่ตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ เงื่อนไข ตลอดจน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
(........................................................)

-2ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต

ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ความเห็นของ ผ.อ.กองคลัง

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)

หมายเหตุ
ได้ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..............เลขที่..................ลงวันที่..........เดือน....................พ.ศ............
ได้ออกใบอนุญาต
 ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ลําดับที่..............................ค่าธรรมเนียม...............................................บาท
เล่มที่...............เลขที่.....................ลงวันที่.............เดือน......................พ.ศ..........
หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบคําร้องขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
เลขที่.................../.....................

เขียนที่................................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ.........

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
1. ข้าพเจ้า / บริษัท.............................................................................................................
 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ...................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น(ระบุ).............................เลขที่.................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต...............
จังหวัด..............................อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.....................โทรสาร....................
 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................จดทะเบียนไว้ ณ....................................
วันที่..............เดือน....................พ.ศ.....................เลขทะเบียนที่.......................มีสํานักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่............
หมู่ที่...............ตรอก/เขต.....................ถนน....................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.........................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.....................โทรสาร......................................
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาต..........................................................เลขที่..........................................
ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ...........และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันที่.......เดือน..............พ.ศ..........
4. เหตุผลที่ขอรับใบแทนใบอนุญาต............................................................................................................
5. พร้อมกับคําขอ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 5.1 หลักฐานการแจ้งความใบอนุญาตสูญหาย
 5.2 ใบอนุญาตที่ชํารุด / สําเนาใบอนุญาต
 5.3 เอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ได้แก่.....................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(........................................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-2ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต

ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ความเห็นของ ผ.อ.กองคลัง

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)

หมายเหตุ
ได้ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..............เลขที่..................ลงวันที่..........เดือน....................พ.ศ............
ได้ออกใบอนุญาต
 ประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ลําดับที่..............................ค่าธรรมเนียม...............................................บาท
เล่มที่...............เลขที่.....................ลงวันที่.............เดือน......................พ.ศ..........
หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

