
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๕  

----------------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗  มาตรา ๕๘  มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒  มาตรา ๖๓ และมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐  และ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางและ
นายอ าเภอเมืองนครพนม จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้  
          ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ. ๒๕๕๕”  

                   ข้อ  ๒  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางแล้วสิบห้าวัน  

               ข้อ ๓  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง
อ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

             ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
                “กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที่ที่ท าการผลิตน้ าบริโภคบรรจุขวด หรือใส่
ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ า   
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
         “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
            “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานตามข้อบัญญัตินี้ 
            ข้อ ๕  ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น้ าดึ่มหยอดเหรียญ เป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
       ข้อ ๖  เมื่อพ้นก าหนดเกา้สิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนิน
กิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

            ข้อ ๗  ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัตินี้ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลางก าหนด  



ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัตินี้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกอบกิจการค้านั้นๆให้ เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  

  (๑)      หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 

   สถานที่ตั้งตู้น้ าดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้น้ าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย 

    (๑.๑)  ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ าเสียแหล่งขยะมูลฝอย 

    (๑.๒)  ต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 

    (๑.๓)  บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้น้ าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ 

    (๑.๔)  การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๕)  จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะ
บรรจุน้ า 

   (๒)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะน้ า 

      (๒.๑)  ตู้น้ าและอุปกรณ์ ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

         (๒.๒)  ตู้น้ าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถท า
ความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

    (๒.๓)  หัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น และหัว
จ่ายน้ าต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๓)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ าและการปรับปรุงคุณภาพน้ า 

    (๓.๑)  แหล่งน้ าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ าประปา น้ าจากบ่อบาดาล 

    (๓.๒)   กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการผลิตน้ าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมี
ระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ผลิตให้มีคุณภาพดี 
    (๓.๓)  มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน้ า เพ่ือให้ได้น้ า
บริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

    (๓.๔)  มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

   (๔)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค 

    (๔.๑)  มีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพน้ าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี 

      (๔.๒)  มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัด
อย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 

   (๕)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

    (๕.๑)  มีการท าความสะอาดสถานที่ บริเวณท่ีตั้งของตู้น้ าเป็นประจ า 

    (๕.๒)  มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวตู้ ช่องระบายน้ าและหัวจ่ายน้ าเป็นประจ าวัน 

    (๕.๓)  ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าภายในตู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 

    (๕.๔)  ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด หรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 

   (๖)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน 

   จัดท าระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย  ดังนี้ 



    (๖.๑)  บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ าและการดูแลบ ารุงรักษาตาม
ตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

    (๖.๒)  รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    (๖.๓)  จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อ
ผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ าวัน 

   ข้อ  ๙   เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามความใน
ข้อ ๘  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาต 

   ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาต และช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ 
   ข้อ  ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ในข้อ ๘ 

   ข้อ  ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้ใน
ใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้
โดยทั่วไปตามข้อ ๑๑ ได ้ 

   ข้อ  ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ ซึ่งก าหนดให้ควบคุม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางนี้ 
            ข้อ  ๑๔  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

        ข้อ  ๑๕  การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมือได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ต่อใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ 
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

   ข้อ  ๑๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าร้องบอกเลิก
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   ข้อ  ๑๗  หากผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

             ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ในวันที่ได้รับทราบถึงการสูญ
หาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

   ข้อ  ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มี 
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

   (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 



   (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 

   ข้อ  ๒๐  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ       

ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ หรือเงื่อนไขโดย
เฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

   กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
   ข้อ  ๒๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

   ข้อ  ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในข้อ ๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ข้อ  ๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในข้อ ๑๑ มีความผิดตามมาตรา 
๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ข้อ  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในข้อ ๑๒ มีความผิดในมาตรา ๗๖ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ข้อ  ๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในข้อ  ๑๘  หรือข้อ ๒๐ มีความผิด
ตามมาตรา ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ข้อ  ๒๗  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ตามข้อ ๒๒  มี
ความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ข้อ  ๒๘  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีความผิดตามมาตรา ๗๙  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ข้อ  ๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

                                                                         นายไล่  ค าเหลา 

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 

 
 



บัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ประเภท อัตรา(บาท) หมายเหตุ 

๑.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๑๐๐  
๒.ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ๑๐๐  
๓.ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาต ๕๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการส ารวจตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
 

วันที่.........................................................................................................เวลา....................................... ............. 
เจ้าหน้าที่ผู้ท าการส ารวจ............................................................................................. ......................................... 
ชื่อผู้ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ............................................................................. .................. 
หรือชื่อเจ้าของแหล่งน้ ากับไฟที่จ่ายกับตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ....................................................................... 
ที่ตั้ง...................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
 

ล าดับ สิ่งท่ีต้องตรวจสอบ 
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๑ 
๑.๑ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ตั ง 
ต้องอยู่ห่างไกลบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 
แหล่งระบายน้ าเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย 
 

   

๑.๒ ต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่มีแหล่งแมลงและพาหะสัตว์น าโรค 
 

   

๑.๓ บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้น้ าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการ
ระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ 
 

   

๑.๔ การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  
๑๐ เซนติเมตร 
 

   

๑.๕ จัดให้มี อุปกรณ์ เ พียงพอและมีความสูงตามความ
เหมาะสมส าหรับวางภาชนะบรรจุน้ า 
 

   

๒ 
๒.๑ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะตู้น  า 
ตู้น้ าและอุปกรณ์ ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 

   

๒.๒ ตู้น้ าต้องมีความสะอาดสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้ง
สามารถท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
 

   

๒.๓ หัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับ
อาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายต้องสูงจาก
พ้ืนไม่น้อยหว่า ๖๐ เซนติเมตร 

   

๓ 
๓.๑ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน  าและการปรับปรุงคุณภาพ
น  าแหล่งน้ าที่น ามาใช้ต้องคุณภาพดี เช่น น้ าประปา น้ า
จากบ่อบาดาล 

   



ล าดับ สิ่งท่ีต้องตรวจสอบ 
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๓.๒ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของ คุณภาพ
แหล่งน้ า เพ่ือให้ได้น้ าบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ าบริโภคใน
ภาชนะท่ีปิดสนิท 
 

   

๔ 
 

๔.๑ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน  า
บริโภค 
มีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางด้าน
กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี
 

   

๔.๒ มีการเก็บตัวอย่างน้ าเ พ่ือตรวจวิ เคราะห์ทางด้าน
แบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่าง
น้อย ๑ ครัง้/เดือน 
 

   

๕ 
 

๕.๑ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความ
สะอาด 
มีการท าความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ าเป็น
ประจ าทุกวัน 
 

   

๕.๒ มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวตู้ ช่องระบายน้ าและหัวจ่าย
น้ าเป็นประจ าทุกวัน 
 

   

๕.๓ ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าภายในตู้ อย่างน้ อย          
๑ ครั้ง/เดือน 
 

   

๕.๔ ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา
ข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด หรือเมื่อพบผลการ
ตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
 

   

๖ 
 

๖.๑ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานจัดท า
ข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี  
บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ าแลการ
ดูแลรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

   

๖.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

   

๖.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ าบริโภคได้มาตรฐาน
หรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ าทุกวัน 

   



ล าดับ สิ่งท่ีต้องตรวจสอบ 
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๗ 
 

๗.๑ 

ตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
และให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี  
ข้อแนะน าในการใช้ ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ต้องดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ า 

   

(ข) ต้องหลีกเลี่ยงการใช้บริการจากตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติที่มีลักษณะไม่ถูกสุขอนามัย 

   

(ค) ต้องใช้ภาชนะท่ีสะอาดบรรจุน้ า    

(ง) ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ าจากตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติที่มีกลิ่นหรือรสผิดปกติ 

   

(จ) ไม่ควรน าภาชนะที่เคยบรรจุของเหลวชนิดอ่ืน
มาบรรจุน้ า 

   

๗.๒ ระบุวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง แต่ละชนิด    
๗.๓ ค าเตือน ต้องระบุว่า “ระวังอันตราย หากไม่ตรวจสอบ

วัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพน้ า” 
ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น “ค าเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรหนาสี
แดงขนาดไม่ต่ ากว่า ๑ เซนติเมตร บนพ้ืนสีขาว 

   

*** ข้อความที่เป็นข้อแนะน าใน (๗.๑) การระบุข้อมูลใน 
(๗.๒) และค าเตือนใน (๗.๓) ต้องแสดงไว้ที่ด้านหน้าของ
ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในลักษณะคงทนถาวรที่
สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน  

   

        
 
       (ลงชื่อ).............................................ผู้ส ารวจ 
              (..............................................) 
       ต าแหน่ง................................................ 
 
       (ลงชื่อ).............................................ผู้ส ารวจ 
              (..............................................) 
       ต าแหน่ง................................................ 

 

 



 

   
 

แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 
         

       เขียนที่……………………………………………………… 
        

วันที่…….เดือน……………….พ.ศ………………………. 
 

  ข้าพเจ้า………………………………………………………………………....อายุ………….ปี เชื้อชาติ
.......................สัญชาติ…………………….อยู่บ้านเลขที่……….….หมู่ที่….………ต าบล………….…………....…
อ าเภอ……………..………………….จังหวัด…………………………………..……….  โทรศัพท์…………………………………….. 
โทรสาร.......................................... 
 

  มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง โดยสถานประกอบกิจการตั้งอยู่  ณ เลขที่……..….หมู่ที่……… ต าบล
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  อ า เ ภ อ ………………………………จั ง ห วั ด ………………………….
โทรศัพท…์……………………………. 
 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.………………………………………………………………………………….……… 
4.………………………………………………………………….……………………… 

      

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
   ลงลายมือชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
 

            (…………………..…………………………..) 
________________________________________________________________________________ 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่ 
 
 รับค าขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ณ วันที่............................................................. 
      

   ลงลายมือชื่อ……………………………………………………………เจ้าหน้าที ่
 

            (…………………..…………………………..) 
    
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 
 

        เขียนที่…………………………………………… 
        

วันที่…….เดือน………………..พ.ศ……………………… 
 
  ข้าพเจ้า……………………………………………………………....อายุ………….ปี เชื้อชาติ.......................
สัญชาติ………….อยู่บ้านเลขท่ี……….….หมู่ที…่.………ต าบล………….…………....…อ าเภอ……………..………………….
จังหวัด………………………………..……….  โทรศัพท์……………………………….. โทรสาร.......................................... 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ เลขท่ี.............................
เมื่อวันที่.............................................................ตั้งอยู่ ณ เลขที่……..….หมู่ที่……… ต าบล.................................. 
อ าเภอ………………………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………………………. 
   บัดนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญมีก าหนดอายุครบหนึ่งปีแล้วจึงมีความ
ประสงคข์อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  

 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญเลขที่................ 
      

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
    ลงชื่อ                                     ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
          (…………………………………………..) 

________________________________________________________________________________ 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่ 
 
 รับค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ณ วันที่..................................................... 
      

   ลงลายมือชื่อ……………………………………………………………เจ้าหน้าที ่
 

            (…………………..…………………………..) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบค าขอเลิกประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 
         

        เขียนที่…………………………………………… 
        

วันที่…….เดือน……………..พ.ศ……………………… 
 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………....อายุ………….ปี เชื้อชาติ.......................
สัญชาติ………………….อยู่บ้านเลขที่……….….หมู่ที่….………ต าบล………….…………อ าเภอ……………..…………………. 
จังหวัด…………………………………..……….  โทรศัพท์……………………………….. โทรสาร.......................................... 
 

  มีความประสงค์ที่จะขอเลิกประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง โดยสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ณ เลขที่……..….หมู่ที่……… ต าบล....................................... 
อ าเภอ………………………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………………………. 

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญเลขที่................ 
        

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
   ลงลายมือชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
 

                 (…………………..…………………………..) 
_______________________________________________________________________________ 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่ 
 
 รับค าขอเลิกประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ณ วันที่.................................................................. 
 
      

   ลงลายมือชื่อ……………………………………………………………เจ้าหน้าที ่
 

            (…………………..…………………………..) 
    
 

 

 

 


