
เทศบญัญตัเิทศบาลเมอืงเพชรบรูณ ์

เร ื อง การควบคมุการประกอบกจิการตูน้  า้ดื มหยอดเหรยีญ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

           โดยที เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ว่า

ด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าดื มหยอดเหรียญ  

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

แก้ไขเพิ มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๑๐ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงตราเทศบัญญัติขึ นไว้ ดังต่อไปนี  

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

เรื อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าดื มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื อ

ได้ประกาศโดยเปิดเผยที ส้านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แล้ว ๗ วัน 

 ข้อ  ๓ นับแต่วั นที เทศบัญญัติ นี ใช้บังคับเป็นต้นไป  บรรด า

ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ค้าสั งอื นใดในส่วนที ตราไว้แล้ว  ซึ งขัด

หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี ให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี  

         “กิจการตู้น ้าดื มหยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที  ที ท้าการ

ผลิตน ้าบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่า

น ้าบริโภค ณ สถานที ผลิตน ้า 

         “เจ้าพนักงานท้องถิ น ” หมายถึง  นายกเทศมนตรี เมือ ง

เพชรบูรณ์ 

         “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ งได้รับ

แต่งตั งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

        “พนักงานเจ้าหน้าที ” หมายถึง ผู้ซึ งได้รับการแต่งตั งจาก

พนักงานท้องถิ นให้ปฏิบัติหน้าที ตาม   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี  

         ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการตู้น ้าดื มหยอดเหรียญต้องขอรับใบอนญุาต 

ด้าเนินกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องมีการควบคุม ต้องปฏิบัติ 



และจัดสถานที ส้าหรับประกอบกิจการนั น ให้เป็นไปตามเงื อนไขอันเกี ยว

ด้วยสุขลักษณะ ซึ งเจ้าพนักงานท้องถิ นได้ก้าหนดไว้ตามควรแก่กรณี 

ดังต่อไปนี  

                 ๕.๑  หลักเกณฑ์เกี ยวกับสถานที ตั ง 

                       สถานที ตั งตู้น ้าดื มต้องอยู่ในที ที จะไม่ท้าให้น ้าดื มเกิดการ

ปนเปื้อนได้ง่ายโดยต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน า้

เสีย และแหล่งขยะมูลฝอย ต้องเป็นสถานที  ที ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์

พาหะน้าโรค บริเวณพื นที ตั งตู้น ้าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน ้า

ที ถูกสุขลักษณะการติดตั งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื นอย่างน้อย ๑๐ 

เซนติเมตร จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสม

ส้าหรับวางภาชนะบรรจุน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

                 ๕.๒  หลักเกณฑ์เกี ยวกับคุณลักษณะตู้น ้า 

               ตู้น ้าและอุปกรณ์ ต้องท้าจากวัสดุที ไม่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ตู้น ้าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม ้าเสมอและไม่รั วซึม รวมทั ง

สามารถท้าความสะอาดและเคลื อนย้ายได้ง่าย 

                        หัวจ่ายน ้าและส่วนที สัมผัสน ้าจะต้องท้าจากวัสดุที ใช้กับ

อาหารเท่านั น (Food Grade) และหัวจ่ายน ้าต้องสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 

๖๐ เซนติเมตร 

 ๕.๓  หลักเกณฑ์เกี ยวกับแหล่งน ้าและการปรับปรุงคุณภาพน ้า 

      แหล่งน ้าที น้ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น ้าประปา น ้าจาก

บ่อบาดาล 

   กรณีที ผู้ประกอบกิจการผลิตน ้าเพื อใช้ในการประกอบ

กิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ  การควบคุมและการปรับปรุง

คุณภาพน ้าที ผลิตให้มีคุณภาพดี 

  มีการปรับปรุงคุณภาพน ้าตามความจ้าเป็นของคุณภาพ

แหล่งน ้ า เพื อให้ได้น ้าบริโภคที มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที ปิดสนิท 

 ๕.๔  หลักเกณฑ์เกี ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน ้า

บริโภค 

                       มีการ เก็บตั วอย่างน ้า ส่งตร วจ ณ ห้อ งปฏิบั ติการ

วิทยาศาสตร์ เพื อวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และ

แบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั ง/ปี 

      มีการเก็บตัวอย่างน ้าเพื อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย 

โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั ง/เดือน 

 ๕.๕  หลัก เกณฑ์เกี ยวกับการบ้ารุงรักษาและการท้าความ

สะอาด 

       มีการท้าความสะอาดสถานที  บริเวณที ตั งของตู้น ้าเป็น

ประจ้า 

       มีการท้าความสะอาดพื นผิวตู้ ช่องระบายน ้าและหัวจ่ายน ้า

เป็นประจ้า 

       ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน ้าภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั ง/

เดือน 



      ล้างท้าความสะอาดและเปลี ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา

ข้อแนะน้าผลิตภัณฑ์ที ก้าหนด       หรือเมื อพบผลการตรวจผิดปกติเกิน

มาตรฐาน 

                 ๕.๖  หลักเกณฑ์เกี ยวกับการบันทึกและการรายงาน 

      จัดท้าระบบข้อมูลและรายงานอย่างน้อย ดังนี  

  บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน ้าและการดูแล

บ้ารุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม ้าเสมอ 

      รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าของหน่วยงาน

ที เกี ยวข้อง 

       จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน ้าบริโภคได้มาตรฐาน

หรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ้าวัน 

 ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ นมีอ้านาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต

งดเว้นการปฏิบัติตามเงื อนไขข้อ ๕ เพียงเท่าที เห็นสมควร หรือ 

เปลี ยนแปลงอย่างใด เพื อให้ เหมาะสมแก่การด้า เนินกิจการที เป็น

อันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

                 เมื อเจ้าพนักงานท้องถิ น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของค้าขออนุญาตแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื อนไขที ก้าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค้าสั งไม่

อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบ  กรณีไม่อาจออก

ใบอนุญาตได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ได้รับค้าขอ 

 แต่ถ้าปรากฏว่าค้าขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั งหมด แจ้ง

ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และใน

กรณีจ้าเป็นที จะต้องส่งคืนค้าขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนค้าขอพร้อมทั ง

แจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที 

ได้รับค้าขอ 

 ในกรณีที มี เหตุจ้าเป็นที เจ้าพนักงานท้องถิ นไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค้าสั งไม่อนุญาตได้ภายในก้าหนดตามวรรค

หนึ ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั ง ครั งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่

ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ้าเป็นแต่ละ ครั งให้ผู้ขอ

ใบอนุญาตทราบก่อนสิ นก้าหนดตามวรรคหนึ ง หรือตามที ได้ขยายไว้

แล้วนั น  แล้วแต่กรณี 

    ข้อ ๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที ไม่ถูกต้องหรือมี

การกระท้าใดๆ ที ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หรือเทศบัญญัตินี ในอันที จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที ไม่เหมะ

สมกับการด้ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพของประชาชนเปน็ส่วนรวมซึ งสมควรจะด้าเนินแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ้านาจออกค้าสั งให้ผู้กระท้าการไม่ถูกต้อง

หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั น หรือด้าเนินการใดๆ เพื อ

แก้ไขหรือระงับเหตุนั นได้ตามสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ น

ทราบ  

         ข้อ ๘ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ไม่ปฏิบัติหรื อปฏิบัติไ ม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที ออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี  หรือเงื อนไขที จะระบุไว้ใน

ใบอนุญาตในเรื องที ก้าหนดในใบอนุญาต ในเรื องที ก้าหนดไว้เกี ยวกับ

การประกอบกิจการ ตามที ได้รับใบอนุญาตนั น เจ้าพนักงานท้องถิ นมี 



อ้านาจสั งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 

๑๕ วัน 

  ข้อ ๙  ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที ออกใบอนุญาต 

         ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว 

จะต้องยื นค้าขอต่อใบอนุญาตภายใน  

๓๐ วัน ก่อนวันสิ นอายุใบอนุญาต 

         ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องช้าระค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ น  

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ที ก้าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ

นี  

         ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องแสดงใบอนญุาต

ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ สถานที ประกอบกิจการตลอดเวลาที ประกอบกิจการ  

         ข้อ ๑๓ เมื อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้

ยื นค้าร้องบอกเลิกกิจการต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

         ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ นมีอ้านาจออกค้าสั งเพิกถอนใบอนญุาต 

เมื อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั งพักใช้ใบอนุญาตตั งแต่ ๒ ครั งขึ นไป 

และมีเหตุที จะต้องถูกสั งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง 

ค้าพิพากษาถึงที สุดว่าได้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือ 

เทศบัญญัตินี  หรือเงื อนไขที ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื องที ก้าหนดไว้

เกี ยวกับการประกอบกิจ ตามที ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ  หรือ

ปฏิบัติไ ม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที เหมาะสมกับการด้ารง

ชีพของประชาชน 

 ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบกิจการน ้าดื มหยอดเหรียญรายใดไม่ปฏิบัติตาม

หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

         ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีหน้าที รักษาการให้

เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั ง 

เพื อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  

 

    ประกาศ  ณ  วันที   ๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

                              

         นายเสกสรร  นิยมเพ็ง 

         (นายเสกสรร  นิยมเพ็ง) 

         นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 

  

 

       

 

 



-๕- 

บญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตและคา่ตอ่

ใบอนญุาต 

ประกอบกจิการตูน้  า้ดื มหยอดเหรยีญ 
 

ประเภทของกจิการ 
อตัราค่าธรรมเนยีมตอ่ป ี

บาท 

 

ประกอบกิจการตู้น ้าดื มหยอดเหรียญตู้ละ 

 

 

๓๐๐- 

 


