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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล
เรื่อง ควบคุมกิจการตูน ้ําดืม่ หยอดเหรียญ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป นการสมควรตราขอบั ญญัติ องค การบริหารส วนตํ าบลกองทูล วาดวยควบคุมกิ จการ
ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลกองทูล โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลกองทูลและนายอําเภอหนองไผ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล เรื่อง ควบคุมกิจการ
ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบั ญ ญั ติ นี้ ให ใช บัง คับ ในเขตองคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลกองทูล ตั้ง แต วัน ถัด จาก
วันประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกองทูลแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“กิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ” หมายความวา สถานที่ที่ทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด
หรือใสภาชนะตาง ๆ โดยมีการจายเงินเปนคาน้ําบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ํา
“ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายความวา ผลิตภัณฑสําหรับติดตั้งกับทอจายน้ํา
เพื่อกรองน้ําใหสะอาดกําจัด สิ่งปนเปอนหรือสิ่ง ไมพึงประสงคในการดื่ม ไดแ ก ความขุน สี กลิ่น
แบคทีเรียบางชนิดที่อาจปนเปอนในระบบสงน้ํา ถังพักน้ํา หรือระบบจายทอน้ํา ซึ่งมีการนําน้ํามากักเก็บไว
และจําหนายใหกับผูบริโภคโดยผานเครื่องอัตโนมัติ
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลกองทูล
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูล
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“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น
ขอ ๖ ผูดําเนินกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอบัญญัตินี้
สถานประกอบกิ จการที่ตั้ ง อยูใ นท องที่ที่ กฎหมายว าด ว ยการผั งเมือ งหรือ กฎหมายวา ดว ย
การควบคุม อาคารมีผ ลใชบั ง คับ สถานประกอบกิจ การที่ เป น โรงงานตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๗ สถานที่ตั้งตูน้ําดื่มตองอยูในที่ที่จะไมทําใหน้ําดื่มเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
(๗.๑) อยูหางไกลจากบริเวณที่มีฝุนมาก แหลงระบายน้ําเสียและแหลงขยะมูลฝอย
(๗.๒) เปนสถานที่ที่ไมมีแหลงแมลงและสัตวพาหะนําโรค
(๗.๓) บริเวณพื้นที่ตั้งตูน้ําดื่มไมเฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ
(๗.๔) การติดตั้งตูน้ําดื่มตองยกระดับสูงจากพื้นอยางนอยสิบเซนติเมตร
(๗.๕) จัดใหมีอุปกรณเพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสําหรับวางภาชนะบรรจุน้ํา
ขอ ๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณลักษณะตูน้ําดื่ม
(๘.๑) ตูน้ําดื่มและอุปกรณตองทําจากวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๘.๒) ตูน้ําดื่ ม จะตองมีความสะอาดอย างสม่ําเสมอและไมรั่ ว ซึม รวมทั้ ง สามารถ
ทําความสะอาดและเคลื่อนยายไดงาย
(๘.๓) หัวจายน้ําและสวนที่สัมผัสน้ําจะตองทําจากวัสดุที่ใชกับอาหารเทานั้น (F๐๐d Grade)
และหัวจายน้ําตองสูงจากพื้นไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร
ขอ ๙ หลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
(๙.๑) แหลงน้ําที่นํามาใชตองมีคุณภาพดี เชน น้ําประปา น้ําจากบอบาดาล
(๙.๒) กรณี ที่ ผู ประกอบกิ จการผลิ ตน้ํ าเพื่ อใช ในการประกอบกิ จการเอง ต องมี ระบบ
การตรวจสอบการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ผลิตใหมีคุณภาพดี
(๙.๓) มีการปรับปรุงคุณภาพตามความจําเปนของคุณภาพแหลงน้ํา เพื่อใหไดน้ําบริโภค
ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
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ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภค
(๑๐.๑) มี ก ารเก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า ส ง ตรวจ ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร
เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภคทางดานกายภาพ เคมี และแบคทีเรียอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐.๒) มีการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหทางดานแบคทีเรีย โดยใชชุดตรวจวัด
อยางงายในภาคสนามอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
(๑๑.๑) มีการทําความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตูน้ําดื่มเปนประจําวัน
(๑๑.๒) มีการทําความสะอาดพื้นผิวตูน้ําดื่ม ชองระบายน้ํา และหัวจายน้ําเปนประจําวัน
(๑๑.๓) ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตูน้ําดื่มอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๑๑.๔) ลางทําความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาและขอแนะนําของ
ผลิตภัณฑที่กําหนด
ขอ ๑๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน
(๑๒.๑) บัน ทึ กการปฏิบั ติง านการตรวจสอบคุณ ภาพน้ํา และการดู แ ลบํารุ ง รั กษา
ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
(๑๒.๒) รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑๒.๓) จั ด ให สั ญ ลั ก ษณ แ สดงคุ ณ ภาพน้ํ า บริ โ ภคได ม าตรฐานหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ตอผูบริโภคอยางเปดเผยเปนประจําวัน
ขอ ๑๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพขอสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑๔.๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ............)
(๑๔.๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๑๔.๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน
ใหพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคํา ขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑๙.๑) ในกรณีใบอนุญ าตสูญ หาย ใหผูยื่น คําขอรับ ใบแทบใบอนุญ าตนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย
(๑๙.๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๒๑.๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒๑.๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒๑.๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ กํ า หนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ าพนั ก งานท องถิ่ น มีอํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ าเนิ น กิจ การไว จ นกว า จะได เสี ย ค าธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๒๖ ผู ใ ดฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกองทู ล เป น ผู รั ก ษาการตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
ชาญศักดิ์ โฉมทรัพยเย็น
นายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูล

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล
เรื่อง ควบคุมกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561
-----------------------ลําดับที่
1

รายการ
ประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ

อัตราคาธรรมเนียม
ตูละ

300 บาทตอป

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
คําขอเลขที่................../....................
เขียนที่.......................................................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ..................
1. ขาพเจา.........................................................อายุ......................ป สัญชาติ......................................
เชื้อชาติ.......................อยูบานเลขที่.....................หมูที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................
2. ขอยื่นคําขอ
( ) ขอรับใบอนุญาต
( ) ตออายุใบอนุญาต
( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต
3. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว.......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
1) ..................................................................................................................
2) ..................................................................................................................
3) ..................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)............................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
(............................................)

(มีตอดานหลัง)

แผนที่ตั้งพอสังเขป

(ดานหลังคําขอ)

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญ าต/ตออายุใบอนุญ าต/ขอรับ ใบแทนใบอนุญาตนี้
เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
(.........................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้......................................................
.......................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(...................................................)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถิ่น
(............................................)
ตําแหนง...........................................
วันที่........../................/..............

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่ ................../........................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. .......................
ครบ
ไมครบ คือ
1) ...........................................................................................................
2) ...........................................................................................................
3) ...........................................................................................................

ซึ่งผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาตจะนําเอกสารสวนที่ขาดมาใหภายในวันที่.............................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตําแหนง...................................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่ ................../........................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. .......................
ครบ
ไมครบ คือ
1) ...........................................................................................................
2) ...........................................................................................................
3) ...........................................................................................................

ซึ่งผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาตจะนําเอกสารสวนที่ขาดมาใหภายในวันที่.............................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตําแหนง...................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
เลมที่...............เลขที่............/.......................
ขอ 1 เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให................................................................สัญชาติ....................
อายุ..................ป เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..............................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย............................ถนน........................หมูที่..................ตําบล................................อําเภอ..............................
จังหวัด..........................................โทรศัพท.........................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ.......................................................ประเภท...............................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา....................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่...........................หมูที่.................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท...............................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ...............................บาท (................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่......................เลขที่.....................วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.....................
ข อ 2 ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกองทู ล
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