
 
 

 
 

 

 
เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรยีญ 
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เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 
 
 
 
 



 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

หลักการ 
  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ว่าด้วย เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ     
ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 

 
เหตุผล 

 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร  ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ      
จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ว่าด้วยเรื่องการควบคุม
การประกอบกิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓(๑)  มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓       
มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และ      
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓           
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐  บัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑   เทศบัญญัตินี้ ให้ เรียกว่า “เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง          
การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต้ังแต่วันท่ีได้ประกาศ  
ไว้โดยเปิดเผย  ณ ท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว     
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “กิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ”  หมายความว่า  สถานท่ีท่ีทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด  
หรือใส่ภาชนะต่างๆ  โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าบริโภค  ณ สถานท่ีผลิตน้ํา 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
  “เจ้ าพนักงานสาธารณ สุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงาน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ั ง              
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
  “ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือ
พนักงานท้องถ่ิน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิ บั ติการตามมาตรา  ๔๔             
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
 
 
 



-๒- 

หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

ข้อ  ๕   ให้ กิจการท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท “ตู้น้ํ าดื่มหยอดเหรียญ”           
เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ข้อ  ๖  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ห้ามมิให้ผู้ใด
ดําเนินกิจการตามประเภทท่ีระบุไว้ในข้อ  ๕  ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในลักษณะท่ีเป็นการค้า  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ      
ท่ีกําหนดไว้ในหมวด  ๒  แห่งเทศบัญญัตินี้ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการ
เพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ในหมวด  ๒  แห่งเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวดท่ี  ๒ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ  ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานท่ีตั้ง 
      สถานท่ีตั้งตู้น้ําด่ืมต้องอยู่ในท่ีท่ีจะไม่ทําให้น้ําด่ืมเกิดการปนเป้ือนได้ง่าย  โดย 
      (๑.๑)  ต้องไม่ต้ังอยู่บริเวณท่ีมีฝุ่นมาก  แหล่งระบายน้ําเสีย  แหล่งขยะมูลฝอย    

และต้องไม่ใช่แหล่งท่ีมีแมลงและสัตว์พาหะนําโรค 
      (๑.๒)  บริเวณพ้ืนท่ีตั้งตู้น้ําไม่เฉอะแฉะ  สกปรกและมีการระบายน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ 
      (๑.๓)  การติดต้ังตู้ต้องยกระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๑๐  เซนติเมตร 
      (๑.๔)  จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสําหรับวางภาชนะ

บรรจุน้ํา 
      (๑.๕) กรณีท่ีตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ต้องมีหลังคาคลุม 
(๒) หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณลักษณะตู้น้ํา 
      (๒.๑)  ตู้น้ํ าและอุปกรณ์  ต้องทําจากวัสดุท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และ         

ได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
      (๒.๒)  ตู้น้ําจะต้องมีความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอและไม่รั่วซึม  รวมท้ังสามารถ        

ทําความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
      (๒.๓)  หัวจ่ายน้ํ าและส่วนท่ีสัมผัสน้ํา  ต้องทําจากวัสดุท่ีใช้กับอาหารเท่านั้น       

และหัวจ่ายน้ําต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
 
 
 



 
-๓- 

(๓) หลักเกณฑ์เก่ียวกับแหล่งน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
      (๓.๑)  แหล่งน้ําท่ีนํามาใช้ต้องมีคุณภาพดี  เช่น  น้ําประปา  น้ําจากบ่อบาดาลหรือ

น้ําใต้ดิน ซ่ึงไม่มีสารปนเป้ือนจําพวกโลหะหนัก 
      (๓.๒)  กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการผลิตน้ําเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง  ต้องมีระบบ

การตรวจสอบ  การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีผลิตให้มีคุณภาพดี 
      (๓.๓)  มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเป็นของคุณภาพแหล่งน้ํา เพ่ือให้ได้   

น้ําบริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี     
ปิดสนิท 

(๔) หลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภค 
      (๔.๑)  มีการเก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจ  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์

คุณภาพน้ําบริโภคทางด้านกายภาพ  เคมี  และแบคทีเรีย  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง/ปี  
      (๔.๒)  มีการเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัด

อย่างง่ายในภาคสนาม  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง/เดือน 
(๕) หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 
      (๕.๑)  มีการทําความสะอาดสถานท่ี  บริเวณท่ีตั้งของตู้น้ําเป็นประจําวัน 
      (๕.๒)  มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวตู้  ช่องระบายน้ําและหัวจ่ายน้ําเป็นประจําวัน 
      (๕.๓)  ล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตู้อย่างน้อย  ๑  ครั้ง/เดือน 
      (๕.๔)  ล้างทําความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนําของผู้ผลิต    

ท่ีกําหนด  หรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
(๖) หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบันทึกและการรายงาน  จัดทําระบบข้อมูลและ         

การรายงานอย่างน้อย  ดังนี้ 
      (๖.๑)  บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการดูแลบํารุงรักษา     

ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
      (๖.๒)  รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
      (๖ .๓) จัดให้ มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ํ าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุง           

ต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผย 
 

หมวดท่ี  ๓ 
ใบอนุญาต 

ข้อ  ๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้ําหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

๘.๑  กรณีบุคคลธรรมดา 

(๑)  บัตรประจําตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๒)  หลักฐานแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ 

 



 
-๔- 

 
(๓)  หนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนท่ี  หรือหนังสือสัญญาเช่าพ้ืนท่ี  ในกรณีท่ีติดต้ังในท่ีเอกชน 
(๔)  บัญชีรายงาน  ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  แหล่งน้ํา  และแผนท่ีท่ีตั้งตู้น้ํา 
(๕)  หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตได้

ด้วยตนเอง) 
(๖)  เอกสารหรือสําเนาเอกสารแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ  เคมี  และ

แบคทีเรียภายในปีท่ีขออนุญาต  จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเชื่อถือได้ 

  ๘.๒  กรณีนิติบุคคล 

(๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมด้วยบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล 

(๒)  หนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนท่ี  หรือหนังสือสัญญาเช่าพ้ืนท่ี  กรณีติดต้ังในพ้ืนท่ีเอกชน 
(๓)  บัญชีรายงาน  ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  แหล่งน้ํา  และแผนท่ีท่ีตั้งตู้น้ํา 
(๔)  หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตได้ 

ด้วยตนเอง) 
(๕)  เอกสารหรือสําเนาเอกสารแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ  เคมี  และ

แบคทีเรียภายในปีท่ีขออนุญาต  จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเชื่อถือได้ 

ข้อ  ๙  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ     
ความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ     
ในกรณีจําเป็นท่ีจะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ     
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  
ตามท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง     
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน       
สิบห้ าวัน   แต่ ต้องมีหนั งสือแจ้งการขยายเวลาและเห ตุจําเป็นแต่ละครั้ งให้ผู้ ขออนุญาตทราบ              
ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 

ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้  ภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือหรือการแจ้ง  จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ในกรณี
การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 

 
 
 

 



-๕- 

ข้อ  ๑๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๓  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่น     
คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่ ง               
ไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขใน ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๔  บรรดาธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 

ข้อ  ๑๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และ
เห็นได้ง่าย  ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ  ๑๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก      
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ประกอบด้วย 
  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

ข้อ  ๑๗  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ      
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๓)     
พ.ศ.  ๒๕๖๐  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตได้
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 

 



-๖- 

ข้อ  ๑๘  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไป และมีเหตุผลท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไม่ปฏิ บั ติหรือปฏิ บั ติ ไม่ ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข            
พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ     
การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือเทศบัญญัตินี้หรือเง่ือนไข
ท่ีระบุ ไว้ ใน ใบอนุญ าตในเรื่องท่ี กําหนดไว้ เก่ียวกับการประกอบกิจการตาม ท่ี ได้ รับ ใบอนุญ าต                
ตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๑๙  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง  
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับคําสั่งแล้ว  ต้ังแต่เวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  ๒๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ        
ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวดท่ี  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบท
กําหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๓)           
พ.ศ.  ๒๕๖๐   

การเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติ       
การสาธารณสุข  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 



 



-๘- 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ ตู้ละ  ๒๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอเลขท่ี…….…../………… 

-๙- 
 

คําร้องขออนุญาต/ขอต่ออายุ  

เขียนท่ี……เทศบาลเมืองเขลางค์นคร……… 
วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ……………………… 

เรื่อง ขออนุญาตประกอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 

  ๑. ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สัญชาติ………............. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน �  ����  �����  ��  � 
โดย…………………………………….…..ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม……….……………………………….. 
ท่ีอยู่อาศัยเลขท่ี..................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................................หมู่ท่ี....................... 
ตําบล/แขวง..............อําเภอ/เขต..........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท์......................... 

  ๒. มีความประสงค์จะขออนุญาต/ต่ออายุ การประกอบกิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 
ต้ังอยู่บริเวณ........................................เลขท่ี....................ตรอก/ซอย................ถนน...............................
ชุมชน....................................หมู่ท่ี............ตําบล.............................อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

� บัตรประจําตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต 
� หลักฐานแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ 
� หนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนท่ี  หรือหนังสือสัญญาเช่าพ้ืนท่ี  ในกรณีท่ีติดต้ังในท่ีเอกชน 
� บัญชีรายงาน  ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  แหล่งน้ํา  และแผนท่ีท่ีตั้งตู้น้ํา 
� หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตได้ด้วย

ตนเอง) 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
� เอกสารหรือสําเนาแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพ  เคมี  และ

แบคทีเรียภายในปีท่ีขออนุญาต  จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเชื่อถือได้ 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบเง่ือนไขในการขออนุญาตแล้วและขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริง
ทุกประการ 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
       ลงชื่อ......................................ผู้ขออนุญาต 
             (......................................) 
 
หมายเหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน  ผู้กระทําการตามหน้าท่ี  จดข้อความ  

อันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการท่ีน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 



-๑๐- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี......................  ได้รับเรื่องเม่ือวันท่ี.................................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

� ครบ 

� ไม่ครบ  ได้แก่ 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

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

             
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี......................  ได้รับเรื่องเม่ือวันท่ี.................................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

� ครบ 

� ไม่ครบ  ได้แก่ 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..................วัน 
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 

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

 
 
 



-๑๑- 
 

แผนท่ีท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 
           (ด้านหน้า) 
                เลขท่ี........................... 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้..........................................................................สัญชาติ.............. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน...................................หมู่ท่ี..............ตําบล.......................... 
อําเภอ..........................จังหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญต้ังอยู่เลขท่ี............ตรอก/ซอย....................ถนน..................................        
หมู่ท่ี...............ชมุชน.........................................ตําบล..................................อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ...........................บาท (...................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มท่ี............เลขท่ี.................ลงวันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ....................... 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
  (๔.๑) ................................................................................... 
  (๔.๒) ................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เม่ือวันท่ี .................เดือน.............................................พ.ศ. ................... 
 ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุวันท่ี  .................เดือน............................................ พ.ศ. .................. 

 

     (ลงชื่อ) 
             (...................................................) 
               ตําแหน่ง.................................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้โดยเปิดเผยและเห็นง่าย ณ สถานประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๒,๕๐๐  บาท 
 

 



-๑๓- 
           (ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นใบอนุญาต เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


