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หลักการ 

ให�มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ว�าด�วยการควบคุมการประกอบกิจการตู�น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน�ในการกํากับดูแลตู�น้ําด่ืมหยอดเหรียญภายในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 60 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13)  
พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให�กระทําได�โดยการตราเป>นเทศบัญญัติ จึงจําเป>นต�องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการตู$น้ําดื่มหยอดเหรียญ 
พ.ศ.2558 

********************* 
โดยท่ีเป>นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ว�าด�วยการควบคุมการประกอบกิจการ

ตู�น้ําด่ืมหยอดเหรียญ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55  
มาตรา 58 และมาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป>นพระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เทศบาลตําบล
ร�อนพิบูลย� โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� และผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตรา
เทศบัญญัติไว�ดังต�อไปนี้  

ข$อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เรื่องการควบคุมการประกอบ
กิจการตู�น้ําด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ.2558” 

ข$อ 2   เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เม่ือได�ประกาศไว�โดยเปGดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� แล�วเจ็ดวัน 

ข$อ 3   บรรดาเทศบัญญัติ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�วใน 
เทศบัญญัติอ่ืนซ่ึงขัดหรือแย�งกับเทศบัญญัตินี้ ให�ใช�เทศบัญญัตินี้แทน 

ข$อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
“กิจการตู$น้ําดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว�า สถานท่ี ท่ีทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด

หรือใส�ภาชนะต�างๆ โดยมีการจ�ายเงินเป>นค�าน้ําบริโภค ณ สถานท่ีผลิต 
“ตู$น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายความว�า ผลิตภัณฑ�สําหรับติดต้ังกับท�อจ�ายน้ํา เพ่ือ

กรองน้ําให�สะอาด กําจัดสิ่งปนเปJKอน และสิ่งไม�พึงประสงค�ในการด่ืม ได�แก� ความขุ�น สี กลิ่น แบคทีเรียบาง
ชนิดท่ีอาจปนเปJKอนในระบบส�งน้ํา ถังพักน้ํา หรือระบบท�อจ�ายน้ํา ซ่ึงมีการนําน้ํามากักเก็บไว� และจําหน�าย
ให�กับผู�บริโภคโดยผ�านเครื่องอัตโนมัติ  

“เจ$าพนักงานท$องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� หรือผู�ท่ีได�รับการ
แต�งต้ังจากนายกเทศมนตรีให�ทําการแทน 
  “เจ$าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซ่ึงได�รับการแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข$อ 5  ผู�ประกอบกิจการตู�น้ําด่ืมหยอดเหรียญต�องขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเป>นอันตราย 
ต�อสุขภาพ ต�องมีการควบคุม ต�องปฏิบัติและจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการนั้น ให�เป>นไปตามเง่ือนไข 
อันเก่ียวด�วยสุขลักษณะ ซ่ึงเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ได�กําหนดไว�ตามควรแก�กรณี ดังต�อไปนี้ 

5.1 หลักเกณฑ�เก่ียวกับสถานท่ีตั้ง 
 สถานท่ีตั้งตู�น้ําด่ืมต�องอยู�ในท่ีท่ีจะไม�ทําให�น้ําด่ืมเกิดการปนเปJKอนได�ง�าย โดยต�องอยู�

ห�างไกลจากบริเวณท่ีมีฝุOนมาก แหล�งระบายน้ําเสีย  และแหล�งขยะมูลฝอย ต�องเป>นสถานท่ีท่ีไม�มีแหล�งแมลง
และสัตว�พาหะนําโรค บริเวณพ้ืนท่ีตั้งตู�น้ําไม�เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ การติดต้ังตู� 

 
/ต�องยก... 



 

-2- 
 
ต�องยกระดับสูงจากพ้ืนอย�างน�อย 10 เซนติเมตร จัดให�มีอุปกรณ�เพียงพอ และมีความสูงตามความเหมาะสม
สําหรับวางภาชนะบรรจุน้ํา 

5.2 หลักเกณฑ�เก่ียวกับคุณลักษณะตู�น้ํา 
 ตู�น้ําและอุปกรณ� ต�องทําจากวัสดุท่ีไม�เป>นอันตรายต�อสุขภาพ  ตู�น้ําจะต�องมีความ

สะอาดอย�างสมํ่าเสมอและไม�รั่วซึม รวมท้ังสามารถทําความสะอาดและเคลื่อนย�ายได�ง�าย 
  หัวจ�ายและส�วนท่ีสัมผัสน้ําจะต�องทําจากวัสดุท่ีใช�กับอาหารเท�านั้น (Food Grade) และ
หัวจ�ายน้ําต�องสูงจากพ้ืนไม�น�อยกว�า 60 เซนติเมตร  

5.3 หลักเกณฑ�เก่ียวกับแหล�งน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
แหล�งน้ําท่ีนํามาใช�ต�องมีคุณภาพดี เช�น น้ําประปา น้ําจากบ�อบาดาล 
กรณีท่ีผู�ประกอบกิจการผลิตน้ําเพ่ือใช�ในการประกอบกิจการเอง ต�องมีระบบการ

ตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีผลิตให�มีคุณภาพดี 
มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเป>นของคุณภาพแหล�งน้ํา เพ่ือให�ได�น้ําบริโภคท่ีมี

คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว�าด�วยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปGดสนิท 
5.4 หลักเกณฑ�เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพน้ําบริโภค 

มีการเก็บตัวอย�างน้ําส�งตรวจ ณ ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� เพ่ือวิเคราะห�คุณภาพน้ํา
บริโภคทางด�านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย�างน�อย 1 ครั้ง/ปY 

มีการเก็บตัวอย�างน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห�ทางด�านแบคทีเรีย โดยใช�ชุดตรวจวัดอย�างง�ายใน
ภาคสนาม อย�างน�อย 1 ครั้ง/เดือน 

5.5 หลักเกณฑ�เก่ียวกับการการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 
5.5.1 มีการทําความสะอาดสถานท่ี บริเวณท่ีตั้งของตู�น้ําเป>นประจํา 
5.5.2 มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวตู� ช�องระบายน้ําและหัวจ�ายน้ําเป>นประจํา 
5.5.3 ล�างทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตู� อย�างน�อย 1 ครั้ง/เดือน 
5.5.4 ล�างทําความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข�อแนะนําผลิตภัณฑ�ท่ี

กําหนด หรือเม่ือพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
5.6  หลักเกณฑ�เก่ียวกับการบันทึกและรายงาน 
 5.6.1 จัดทําระบบข�อมูลและรายงานอย�างน�อยดังนี้ 
 5.6.2 บํารุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 
 5.6.3 รวบรวมข�อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 5.6.4 จัดให�มีสัญลักษณ�แสดงคุณภาพน้ําบริโภคได�มาตรฐาน หรือปรับปรุง ต�อผู�บริโภค

อย�างเปGดเผยเป>นประจําวัน 
 ข$อ 6  ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจผ�อนผันผู�ขอรับใบอนุญาต งดเว�นการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข�อ 5 
เพียงเท�าท่ีเห็นสมควร หรือเปลี่ยนแปลงอย�างใด เพ่ือให�เหมาะสมแก�การดําเนินกิจการท่ีเป>นอันตรายต�อ
สุขภาพต�องมีการควบคุม  
 เม่ือเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ได�ตรวจสอบความถูกต�องและความสมบูรณ�ของคําขออนุญาตแล�ว ปรากฏว�า
ถูกต�องตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว� ให�ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาต
พร�อมเหตุผล ให�ผู�ขออนุญาตทราบ กรณีไม�อาจออกใบอนุญาตได� ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีได�รับคําร�อง 
 แต�ถ�าปรากฏว�าคําขอดังกล�าว ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ� ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินรวบรวมความไม�
ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�ท้ังหมด แจ�งให�ผู�ขอรับใบอนุญาตแก�ไขให�ถูกต�องและสมบูรณ�ในคราวเดียวกัน และใน 
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กรณีจําเป>นท่ีต�องส�งคืนคําขอแก�ผู�ขอรับใบอนุญาต ให�ส�งคืนคําขอพร�อมท้ังแจ�งความไม�ถูกต�องหรือ

ความไม�สมบูรณ�ให�ทราบภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีได�รับคําขอ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป>นท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได�
ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม�เกิน 15 วัน แต�ต�องมีหนังสือ
แจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเป>นแต�ละครั้งให�ผุ�ขอใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ีได�
ขยายไว�แล�วนั้นแล�วแต�กรณี 

ข$อ 7  ถ�าเจ�าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม�ถูกต�องหรือมีการกระทําใดๆ ท่ีฝOาฝJน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบต�อสภาวะความเป>นอยู�ท่ี
ไม�เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเป>นอันตรายอย�างร�ายแรงต�อสุขภาพของประชาชน 
เป>นส�วนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแก�ไขโดยเร�งด�วน ให�เจ�าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให�ผู�กระทํา
การไม�ถูกต�องหรือฝOาฝJนดังกล�าว แก�ไขหรือระงับเหตุนั้นได�ตามสมควร และแจ�งให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินทราบ 
 ข$อ 8  ถ�าผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป>นอันตรายต�อสุขภาพ ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�อง
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีจะระบุไว�ในในอนุญาต ในเรื่องท่ีกําหนดในใบอนุญาต ในเรื่องท่ี
กําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการ ตามท่ีได�รับใบอนุญาตนั้น เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช�
ใบอนุญาตได�ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต�ต�องไม�เกิน 15 วัน 
 ข$อ 9 ใบอนุญาตให�มีอายุ 1 ปY นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต 

ข$อ 10  ผู�ได�รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต�ออายุใบอนุญาตดังกล�าวจะต�องยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน ก�อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตถ�ามิได�เสียค�าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร�อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ เว�นแต�ผู�ได�รับใบอนุญาตจะได�บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น
ก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมครั้งต�อไป 
 ข$อ 11  ผู�ได�รับใบอนุญาตจะต�องชําระค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตาม
อัตราค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาต ท่ีกําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้  
 ข$อ 12 ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต�องแสดงใบอนุญาตไว�โดยเปGดเผยและเห็นได�ง�าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข$อ 13  เม่ือผู�ได�รับอนุญาตไม�ประสงค�จะประกอบกิจการต�อไป ให�ยื่นคําร�องบอกเลิกกิจการต�อ 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 ข$อ 14  เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตถูกสั่ง
พักใช�ใบอนุญาตต้ังแต� 2 ครั้งข้ึนไป และมีเหตุท่ีจะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตอีก หรือผู�ได�รับใบอนุญาตต�อง 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�กระทําความผิดตามประราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือ
ปฏิบัติไม�ถูกต�อง ก�อให�เกิดอันตรายอย�างร�ายแรงต�อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต�อสภาวะ 
ความเป>นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 ข$อ 15  ผู�ประกอบกิจการน้ําด่ืมหยอดเหรียญรายใดไม�ปฏิบัติตาม หรือฝOาฝJนเทศบัญญัตินี้ ต�อง 
ระวางโทษปรับไม�เกิน 1,000 บาท 
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-4- 
 

 ข$อ 16  ให�นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� รักษาการให�เป>นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจ
ออกข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป>นไปตามเทศบัญญัตินี้    

ประกาศ  ณ วันท่ี  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ)        อัศวิน  จินตวร 
                        (นายอัศวิน  จินตวร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� 

               เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)              พินิจ  บุญเลิศ 
                   (นายพินิจ บุญเลิศ) 
    รองผู�ว�าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 


