
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………………… 
 

  ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก เพ่ือพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ....... โดยที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองหล่มสัก ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม     
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. .......      
และจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว แล้ว 
  เทศบาลเมืองหล่มสัก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมกิจการ   
ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือบังคับในพื นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยเทศบัญญัติดังกล่าวให้ใช้บังคับ
ได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส้านักงานเทศบาลแล้ว ๗ วัน ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล          
พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ทั งนี ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่      เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                    กิตติ   พั วชว่ย 
   (นายกิตติ     พั วช่วย ) 

          นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงหล่มสัก 
 

 
 

 
เรื่อง 

 
 

 
 

การควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
........................................................................................................................ 

 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก 
 

เหตุผล 
โดยที่การด้าเนินกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย       

ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก้าหนดให้กิจการตู้น ้าดื่ม               
หยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส้าหรับให้             
ผู้ด้าเนินกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด้าเนินกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด้าเนินกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ จึงตราเทศบัญญัตินี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก 
เรื่อง  การควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองหล่มสักโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองหล่มสักและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี   

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญติัการควบคุมกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ตั งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่

ส้านักงานเทศบาลเมืองหล่มสักแล้วเจ็ดวัน 
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค้าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว     

ในเทศบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี  ให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน  
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี   
“กิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ท้าการผลิตน ้าบริโภคบรรจุขวด       

หรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน ้าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน ้า  
“ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ส้าหรับติดตั งกับท่อจ่ายน ้า          

เพ่ือกรองน ้าให้สะอาด ก้าจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบาง
ชนิด ที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน ้า ถังพักน ้า หรือระบบจ่ายท่อน ้า ซึ่งมีการน้าน ้ามากักเก็บไว้และจ้าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ 

 “ผู้ด้าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบใน
การด้าเนินการของสถานประกอบกิจการนั น 

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น ้าเสีย อากาศเสีย มวลสารหรือสิ่งอ่ืนใด  
ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท้าให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเมืองหล่มสัก 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้กิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น  
ข้อ ๖ ผู้ด้าเนินกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่ก้าหนดตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี    

สถานประกอบกิจการที่ตั งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั นและกฎหมายอ่ืน       
ที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  
 

-๒- -๓- 



 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส้าหรับให้ผู้ด้าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ด้าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
   

                                            

ส่วนที่ ๑ สถานที่ตั ง 
  ข้อ ๘ สถานที่ตั งตู้น ้าดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท้าให้น ้าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย 

 ๘.๑ อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน ้าเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย 
 ๘.๒ เป็นสถานที่ท่ีไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะน้าโรค 
 ๘.๓ บริเวณพื นที่ตั งตู้น ้าด่ืมไม่เฉอะแฉะ สกปรก และมีการระบายน ้าที่ถูกสุขลักษณะ 
 ๘.๔ การติดตั งตูน้ ้าดื่มต้องยกระดับสูงจากพื นอย่างน้อยสิบเซนติเมตร 
๘.๕ จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส้าหรับวางภาชนะบรรจุน ้า 
                             

ส่วนที่ ๒ คุณลักษณะตู้น ้าดื่ม 
 

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น ้าด่ืม 
๙.๑ ตู้น ้าด่ืมและอุปกรณ์ต้องท้าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
๙.๒ ตู้น ้าดื่มจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่้าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั งสามารถท้าความ

   สะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย  
๙.๓ หัวจ่ายน ้าและส่วนที่สัมผัสน ้าจะต้องท้าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั น (Food Grade)  

และหัวจ่ายน ้าต้องสูงจากพื นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
 

ส่วนที่ ๓ แหล่งน ้า การปรับปรุงคุณภาพน ้า การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน ้าบริโภค 
 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน ้าและการปรับปรุงคุณภาพน ้า  
๑๐.๑ แหล่งน ้าที่น้ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น ้าประปา น ้าจากบ่อบาดาล  
๑๐.๒ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน ้าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการ

ตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน ้าท่ีผลิตให้มีคุณภาพดี  
๑๐.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน ้าตามความจ้าเป็นของคุณภาพแ หล่งน ้ า เ พ่ือให้ได้              

น ้าบริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน ้าบริโภค  

๑๑.๑ มีการเก็บตัวอย่างน ้าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน ้า
บริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

๑๑.๒ มีการเก็บตัวอย่างน ้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจ วัด        
อย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง 

ส่วนที่ ๔ การบ้ารุงรักษา 
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด 

๑๒.๑ มีการท้าความสะอาดสถานที่ บริเวณท่ีตั งของตู้น ้าด่ืมเป็นประจ้าวัน 
๑๒.๒ มีการท้าความสะอาดพื นผิวตู้น ้าดื่ม ช่องระบายน ้า และหัวจ่ายน ้าเป็นประจ้าวัน  
๑๒.๓ ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน ้าภายในตู้น ้าดื่ม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง 
๑๒.๔ ล้างท้าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาและข้อแนะน้าของ 

     ผลิตภัณฑ์ที่ก้าหนด 

-๔- 



 

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน  
๑๓.๑ บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน ้าและการดูแลบ้ารุงรักษาตามตาราง

     แผนการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ 
๑๓.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๓.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน ้าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภค

     อย่างเปิดเผยเป็นประจ้าวัน 
 

หมวด ๒ 
ใบอนุญาต 

   
ข้อ ๑๔ เมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด้าเนิน

กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก้าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก้าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส้าหรับกิจการประเภทเดียวและส้าหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด้าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก้าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี   

(๑) ส้า เนาบัตรประจ้าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ           
        ระบุ................... 

(๒) ส้าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก้าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๑๖ เมื่อได้รับค้าขอรับใบอนุญาตหรือค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค้าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด้าเนินการ หากไม่สามารถด้าเนินการได้ในขณะนั น 
ให้จัดท้าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่ นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนั นด้วย  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค้าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล     
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค้าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก้าหนด   
ในเทศบัญญัตินี  

ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค้าสั่ง              
ไม่อนุญาตได้ภายในก้าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั ง ครั งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ้าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ นก้าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั น แล้วแต่กรณี ทั งนี  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค้าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส้าเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั ง 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง         
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

-๕- 



 

ข้อ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ้านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค้าขอก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ เมื่อได้ยื่นค้าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิดเผยและ            
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุดในสาระที่ส้าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท้าลาย หรื อช้ารุด ตามแบบ  
ที่ก้าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตน้าส้าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท้าลาย หรือช้ารุดในสาระที่ส้าคัญ ให้ผู้ยื่นค้าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน้าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก้าหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบ กิจการตามที่ ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี                  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ้านาจออกค้าสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รั บ            
   ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่ งพักใช้ใบอนุญาตตั งแต่สองครั งขึ นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้          
         ใบอนุญาตอีก 

( ๒ )  ต้ อ ง ค้ า พิพ าก ษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ไ ด้ ก ร ะท้ า ค ว ามผิ ด ต ามพระร า ชบัญญั ติ                                     
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข             
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก้าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด้ารงชีพ
ของประชาชน 

ข้อ ๒๓ ค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท้าเป็นหนังสือแจ้งให้           
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค้าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค้าสั่ง     
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค้าสั่งนั นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล้าเนาหรือส้านักท้าการงานของ  
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั นได้รับทราบค้าสั่งแล้วตั งแต่เวลาที่ค้าสั่งไปถึง หรือวันปิดค้าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ ถูกสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส้าหรับการประกอบกิจการ                 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 
 

-๖- 



 

หมวด ๓ 
อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก้าหนดไว้       

ท้ายเทศบัญญัตินี ในวันที่มารับใบอนุญาตส้าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั งแรก หรือก่อนใบอนุญาต            
สิ นอายุส้าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด้าเนินกิจการนั น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก้าหนด ให้ช้าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ้านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด้าเนินกิจการนั นก่อนถึงก้าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช้าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน          
เกินกว่าสองครั ง  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ้านาจสั่ ง ให้ผู้นั นหยุดการด้าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้                          
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ้านวน  

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี  ให้ เป็นรายได้ของราชการ              
ส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ๔ 
บทก้าหนดโทษ 

   
 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี ต้องระวางโทษตามที่
ก้าหนดไว้ในบทก้าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 ประกาศ ณ วันที่        เดือน                   พ.ศ. 

 
 

 
              กิตติ   พั วช่วย 

   (นายกิตติ     พั วช่วย ) 
          นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗- 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
การออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก 
ควบคุมกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 
 (๑) ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ    อัตราค่าธรรมเนียม  ตู้ละ  ๒๐๐  บาท/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘- 


