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ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

     เรื่อง การใชเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่องการควบคุมการการประกอบกิจการ 
ตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัตพิุทธศักราช 2561 

 

  ดวย เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  ไดตราเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรื่องการควบคุมการการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติพุทธศกัราช 2561 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 
2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 และเสนอใหผูวาราชการจังหวัดปตตานีพิจารณาตามความ
ในมาตรา 62 แหงพระราชบัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) 
 

   ดังนั้น   เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2542) เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึง
ประกาศใชเทศบัญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่องการควบคุมการการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญ
อัตโนมัตพุิทธศักราช 2561 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  3   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

                                                               
                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

                                    ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
                                     นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญ พ.ศ.2561 

------------------------------------       
 

หลักการ 

 
 

  เพ่ือใหมเีทศบัญญัตเิทศบาลตําบลรูสะมิแล วาดวยการควบคุมการประกอบกิจการตูน้ําหยอด
เหรียญอัตโนมัติ ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 
 

เหตุผล 

 
 

  ดวยปจจุบันน้ําบริโภคจากตูน้ําดื่ม ไดรับความนิยมบริโภคอยางแพรหลาย กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบ จึงไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ําบริโภคจากตูน้ําเพ่ือคุมครอง
ความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง น้ําบริโภค
จากตูน้ําดื่มอัตโนมัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ
ปดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๔ เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(ฉบับท่ี๒) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขที่ไดมีคําแนะนํา เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ  
ตูน้ําหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการออก
ขอบังคบัของทองถิ่น 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล เห็นเปนการจําเปนที่ตองออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเกิดความคุมครองผูบริโภค เพราะกิจการ      
ตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ เปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๓๑       
(พ.ศ.๒๕๕๓) อีกทั้งกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ เปนกิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  เทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นเพ่ือใชบังคับภายในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแลตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล  

เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2561 

............................................................................. 

 โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล วาดวยการควบคุมการประกอบ

กิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล        

พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 

55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลตําบลรูสะมิแล    

โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูวาราชการจังหวัดปตตานี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นใช

บังคับดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ  
ตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2561 

 ขอ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล นี้ใหใชบังคับภายในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตั้งแตวันท่ี
ไดประกาศไว โดยเปดเผย ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัด
หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

 ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

 

หมวด ๑ 

      บททั่วไป 

 ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี ้

  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรตีําบลรูสะมิแล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจ าพนักงานซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ     

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา พนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

นายกเทศมนตรตีําบลรูสะมิแล 

  “กิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ที่ทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวดหรือ
ใสภาชนะตางๆ โดยมีการจายเงินเปนคาบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ํา 

ขอ ๖ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เปนกิจการที่ตอง

ควบคุมในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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ขอ 7 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไวในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ในลักษณะที่เปน

การคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ   

ที่กําหนดไวในหมวด ๒ แหงขอบัญญัตินี้ 

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไข โดยเฉพาะใหผูรับอนุญาตปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเปนการเพ่ิมเติมจาก   

ที่กําหนดไวในหมวด ๒ แหงขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขอนัเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

 ขอ ๘ การควบคุมการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(8.1) หลักเกณฑเก่ียวกับสถานที่ตั้ง สถานที่ที่ตั้งตูน้ําดื่มตองอยูในที่ที่จะไมทําใหน้ําดื่มเกิด          

การปนเปอนไดงาย ดังนี้  

(8.1.1) ตองอยูหางไกลจากบริเวณที่มีฝุนมาก แหลงระบายน้ําเสีย และแหลงขยะมูลฝอย 

(7.1.2) ตองเปนสถานที่ที่ไมมีแหลงแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

(7.1.3) บริเวณพ้ืนที่ตั้งตูน้ําไมเฉอะแฉะ สกปรกและตองมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ 

(7.1.4) การติดตั้งตูน้ําตองยกระดับสูงจากพื้นที่อยางนอย 10 เซนติเมตร 

(8.2) หลักเกณฑเก่ียวกับคุณลักษณะตูน้ํา ดังนี ้

(8.2.1) ตูน้ําและอุปกรณ ตองทําจากวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(8.2.2) ตูน้ําตองมีความสะอาดอยูสม่ําเสมอและไมรั่วซึม รวมทั้งสามารถทําความสะอาดและ 

เคลื่อนยายไดงาย 

(8.2.3) หัวจายน้ําและสวนที่สัมผัสน้ําตองทําจากวัสดุที่ใชกับอาหารเทานั้น และหัวจายน้ําตองสูง 

จากพื้นที่ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

(8.3) หลักเกณฑเก่ียวกับแหลงน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

     (8.3.1) แหลงน้ําที่นํามาใชตองมีคณุภาพดี เชน น้ําประปา น้ําจากบอบาดาล 

     (8.3.2) กรณีที่ผูประกอบกิจการผลิตน้ําเพื่อใชในการประกอบกิจการเอง ตองมีระบบ           

การตรวจสอบ การควบคุม และการปรับคุณภาพน้ําที่ผลิตใหมีคุณภาพด ี

     (8.3.3) มีการปรับปรุงคณุภาพน้ําตามความจําเปนของคณุภาพแหลงน้ํา เพ่ือใหไดน้ําบริโภคท่ีมี    

คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
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  (8.4) หลักเกณฑเก่ียวกับการควบคุมคณุภาพมาตรฐานน้ําบริโภค 

(8.4.1) มีการเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือวิเคราะหคณุภาพ    

น้ําบริโภคทางดานกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย อยางนอยปละ 1 ครั้ง/เดือน 

(8.4.2) มีการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะหทางดานแบคทีเรียโดยชุดตรวจวัดอยางงาย  

ภาคสนาม อยางนอยปละ 1 ครั้ง/เดือน 

 (8.5) หลักเกณฑเก่ียวกับการบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

  (8.5.1) มีการทําความสะอาดสถานที่ บรเิวณที่ตั้งของตูน้ําเปนประจําวัน 

  (8.5.2) มีการทําความสะอาดพื้นที่ผิวน้ําตู ชองระบายน้ําและหัวจายน้ําเปนประจําวัน 

  (8.5.3) ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตูอยางนอย 1 ครั้ง/เดือน 

  (8.5.4) ลางทําความสะอาด และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาขอแนะนําของผลิตภัณฑ   

ที่กําหนด หรือเม่ือพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 

 (8.6) หลักเกณฑเก่ียวกับการบันทึกและรายงานจัดทําระบบขอมูลและการายงานอยางนอย ดังนี้  

  (8.6.1) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ํา และการดูแลบํารุงรักษาตามตาราง

แผนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

  (8.6.2) รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหนวยงานที่เก่ียวของ 

  (8.6.3) จัดใหมีสัญลักษณแสดงคณุภาพน้ําบริโภคไดมาตรฐานหรือปรับปรุงตอผูบริโภคอยาง 

เปดเผยเปนประจําวัน 

 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

 ขอ ๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามที ่ 
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะที่กําหนดไวในหมวด ๒ แหงเทศบัญญัตินี้ 

 ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ   

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ         

ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความ         

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ   

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดไวใน
เทศบัญญัตนิี้ 

 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตอง     

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณ ี

 ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือ
ปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได 

 ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาต ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ 13 ใบอนุญาตประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุ

หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตครบกําหนดอายุ พรอมกับชําระคาธรรมเนียม
และปฏิบัตติามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ 

 ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดไว

ทายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต

สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไว จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน 

 ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
 ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและสังเกตเห็นไดงาย     
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

 ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ตามแบบ      

ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตนิี้ 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
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(1) ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ 

พนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(2) ในกรณใีบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต        
นําใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕6๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน
ที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให       
ผูประกอบกิจการดังกลาว แกไข หรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูประกอบกิจการไมแกไข หรือถา           
การประกอบกิจการจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาผูประกอบ
กิจการจะแกไข หรือปรับปรุงใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามความใน   
หมวด ๒ แหงเทศบัญญัตินี้ 

 คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตาม
สมควร แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตกรณีท่ีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปนหนังสือแจง
ใหผูประกอบกิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือปดคําสั่งนั้น
ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูประกอบกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบ
คําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณ ี

 ขอ ๑๙ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกหรือมีการกระทําใดๆที่ฝาฝนตอ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2๕6๐ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป โดยไมชักชา 

 ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู    
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปน
สวนรวม ซึ่งสมควรตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทํา
การไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นได  
ตามสมควร แลวแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ 

 ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติที่กําหนดใน  

เทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
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การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี้    
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคาํพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ.๒๕6๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตนิี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน 

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี้ และ
การไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือ            
มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ ๒๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือ
วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญ
อัตโนมัติที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ ๒๔ อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
พนักงานทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕     
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักวานสวนทองถิ่น เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล       
รูสะมิแลได 
 

หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 

 ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตามขอ ๗ วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน          

หนึ่งหมื่นบาท 

 ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตามขอ ๘ มีความผิดมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ขอ ๒๘  ผู ใดฝาฝนเทศบัญญัติ  ตามขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันหารอยบาท 

 ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ ๒๐ มีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละ     
สองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

ขอ ๓๐ การเปรียบเทียบคดีใหเปนไปตามมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ 

 

                                       (บทเฉพาะกาล)  

 ขอ ๓๑ ใหกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีอยูหรือจัดตั้งกิจการขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช

บังคับ ดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๙ และขอ ๑๐ แหงเทศบัญญัตินี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้

ใชบังคบั 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ........3..........เดือน.......ตุลาคม...........พ.ศ.2561 
 

          (ลงชื่อ)     
                                                     (นายบันเทิง  ลองจันทร)                                                                                  
                                                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่

       นายกเทศมนตรี ตําบลรูสะมิแล               

เห็นชอบ                       
          (ลงชื่อ)............................................................ 
                      ( นายวีรจันทร   เพ็งจันทร) 
                       ผูวาราชการจังหวัดปตตานี 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2561 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม บาท / ป 
 

1 การประกอบกิจการน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตูละ  200.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

         เลขที่............./.............. 
 

   แบบคํารองขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

 ประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญอัตโนมัต ิ

                                                  เขียนที่................................................................... 

              วันท่ี...............เดือน.....................พ.ศ..................... 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

  ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).......................................................................อายุ....................ป  

สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชน                         

เลขที่..............หมูที่........ตรอก/ซอย...............ถนน......................ตําบล/แขวง....................อําเภอ...................... 

จังหวัด...................................โทรศัพท...................................โทรสาร.................................................................. 

  ชื่อสถานประกอบการที่ตั้งตูน้ําหยอดเหรียญ............................................................................ 

สถานที่ตั้งเลขที่..............หมูที่...........ตําบล.........................อําเภอ........................จังหวัด................................... 

โทรศพัท...................................โทรสาร............................................... 

พรอมคาํขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ มาดวยดังนี ้

  สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)  
  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและ           
       ผูรับมอบอํานาจ 
  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 

   หลักฐานอ่ืนๆทีเ่ก่ียวของ คือ ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภคทางดานกายภาพ เคมีและ 

                 แบคทีเรีย (ถามี) 

ขอรับรองวาจะปฏิบัติให ถูกตองตามกฎหมาย กฎ เทศบัญญัติ/ขอบังคับ เงื่อนไข ตลอดจน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกประการ ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอความในคํารองขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต นี้เปนความจริงทุกประการ 
 

             ลงชื่อ..........................................................ผูขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

                                    (.........................................................) 

        ลงชื่อ..........................................................ผูรับคํารอง 

                                    (.........................................................) 



 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

1)..................................................................... 
2).................................................................... 
3)..................................................................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
(.......................................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 

 
 
 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

1)..................................................................... 
2).................................................................... 
3)..................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 วันนับตั้งแตวันนี้  
เปนตนไป 

 
(ลงชื่อ).............................................................. 
(.......................................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 

 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 ............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน.......................พ.ศ.......... 

เรื่อง   คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน  .................................................................................................   

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวยสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบ
กําจัดหรือบําบัดน้ําเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตาม   
ที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................ 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการ   
พิจารณาการอนุญาตตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน......................พ.ศ............ 

เรื่อง   แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  .................................................................................................  

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................  

สิ่งที่สงมาดวย 1).......................................................................... 

  2).......................................................................... 

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถ      
มีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................ 

ดังนั้นขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่..........................
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                              

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                 

              วันท่ี........................เดอืน....................พ.ศ. ........... 

เรื่อง   แจงการอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  .................................................................................................  

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ. .................  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตภายใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอให
ทานมาติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน...................................................ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 
 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 



 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ. ........... 

เรื่อง   คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  ....................................................................................................  

อางถึง 1) ใบรับคําขออนุญาต เลขที่......................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ. ................... 
 2) หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่...................ลว.............  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบการ
กิจการใหถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

  1)...................................................................................................................... 
  2)...................................................................................................................... 

3)...................................................................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตาม  
ที่ไดยื่นคําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ภายใน 30 วันนับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี   
การทุเลาการบังคบัตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ......................................... 

เลมที่.............เลขที่............/............... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให............................................................................................................... 
สัญชาติ....................อยูบานเลขที่................หมูที่.................ตําบล..................................อําเภอ.........................
จังหวัด............................................หมายเลขโทรศพัท.................................................. 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่....................หมูที่.................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด.............................
หมายเลขโทรศัพท............................................................. 

อัตราคาธรรมเนียมปละ...............................บาท(..................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่....................เลขที่.....................ลงวันที่....................................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถิ่น 

(3) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของโดย    
มิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนกาอนุญาตนี้ได 

(4) ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
4.1)............................................................................................. 
4.2)............................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...................เดือน...........................พ.ศ............................. 

           ออกให  ณ  วันที่......................เดือน...........................พ.ศ............................. 

  
 (ลงชื่อ) 

(................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

       เจาพนักงานทองถ่ิน                             
 
 
 
 
 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 
                        2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ



รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        

                                      บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  ...........................................................................            โทร.................................... 
ที่  ปน ๕๓๒๐๔/                                                     วันที.่.............เดือน........................พ.ศ............ 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................

และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..............นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ไมครบ ดังนี้ 
1).......................................................................................................................... 
2)......................................................................................................................... 
3)......................................................................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา     สมควรอนุญาต 
      สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้
      1)..................................................... 

2)..................................................... 
3)..................................................... 
4)..................................................... 

        ไมสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
(ลงชื่อ) 

(................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

                     เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน                            

  
 

 


