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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดืม่หยอดเหรียญพ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้
น้ าดื่มหยอดเหรียญ   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา ๓๒  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  
และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวแล้ว ๗ วัน 

 ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดใน
ส่วนที่ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ ที่ท าการผลิตน้ าบริโภคบรรจุขวดหรือ
ใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ า 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญตัินี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญต้องขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ต้องมีการควบคุม ต้องปฏิบัติและจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยว
ด้วยสุขลักษณะ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิน่ได้ก าหนดไว้ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
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๕.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 

        สถานที่ตั้งตู้น้ าดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้น้ าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายโดยต้องอยู่
ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ าเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย ต้องเป็นสถานที่ ที่ไม่มีแหล่งแมลง
และสัตว์ พาหะน าโรค บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้น้ าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ การติดตั้ง
ตู้ต้องยกระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสม
ส าหรับวางภาชนะบรรจุน้ า 
  ๕.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้้า 
        ตู้น้ าและอุปกรณ์ ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตู้น้ าจะต้องมีความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
        หั ว จ่ า ยน้ า แ ละส่ วนที่ สั มผั สน้ า จ ะต้ อ งท า จ ากวั สดุ ที่ ใ ช้ กั บ อาหา ร เท่ า นั้ น                 
(Food Grade) และหัวจ่ายน้ าต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
  ๕.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้้าและการปรับปรุงคุณภาพน้้า 
        แหล่งน้ าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ าประปา น้ าจากบ่อบาดาล 
        กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการ
ตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ีผลิตให้มีคุณภาพดี 
        มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน้ า เพ่ือให้ได้น้ าบริโภคที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ าปริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
  ๕.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้้าบริโภค 
        มีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ า
บริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
        มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย
ในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 
  ๕.๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด 
        มีการท าความสะอาดสถานที่ บริเวณท่ีตั้งของตู้น้ าเป็นประจ า 
        มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวตู้ ช่องระบายน้ าและหัวจ่ายน้ าเป็นประจ า 
        ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 
        ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ข้อแนะน าผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด 
หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
  ๕.๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน 
        จัดท าระบบข้อมูลและรายงานอย่างน้อย ดังนี้ 
        บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ าและการดูแลบ ารุงรักษาตามตารางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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        รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่าง
เปิดเผยเป็นประจ าวัน 

 ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข         
ข้อ ๕ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือ เปลี่ยนแปลงอย่างใด เพ่ือให้เหมาะสมแก่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต้องมีการควบคุม 
        เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต
แล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าขอ 
        แต่ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และใน
กรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
        ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่ เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
หรือตามท่ีได้ขยายไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
ไม่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวมซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท า
การไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตาม
สมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

 ข้อ ๘ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่จะระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน 
 ข้อ ๙ ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
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 ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาต ภายใน 
๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต 

 ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือ
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบกิจการน้ าดื่มหยอดเหรียญรายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  ๒๕๕๙999            
  
        รุ่งอรุณ     ค าโมง 
           นางรุ่งอรุณ    ค าโมง 

      นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 

      เห็นชอบ        
(ลงชื่อ)           ปิติ   แก้วสลบัสี 
               (นายปิติ    แก้วสลับสี) 
             ผู้ว่าราชการจังหวดัสุโขทัย 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
และค่าต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้้าดืม่หยอดเหรียญ 

 

ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 

ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญตู้ละ ๓๐๐.- 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ................... 

 
 
 

หลักการ 
  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวว่าด้วย  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ  ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 

เหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันน้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ  ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จึงได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่ม
อัตโนมัติเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒)  พ.ศ.
๒๕๕๖  เรื่อง  น้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖๑)  พ.ศ.๒๕๒๔  เรื่อง
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ.๒๕๓๔  เรื่อง         
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒)  ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขก็ได้มีค าแนะน าเรื่อง แนว
ทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องออกเทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ  เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค  จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นเพ่ือ
ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวต่อไป 


