เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง
การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ. 2562

เทศบาลนครสมุทรปราการ
ต้าบลปากน้า อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดืม่ หยอดเหรียญ
พ.ศ. 2562
--------------------------

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562

เหตุผล
โดยที่มีการด้าเนินกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก้าหนดให้กิจการตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส้าหรับให้ผู้ด้าเนิน
กิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ ด้าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ด้าเนินกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดา้ เนินกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ จึงตราเทศบัญญัตินี

๒

เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
……………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้า ดื่มหยอด
เหรียญ
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครสมุทรปราการ
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้าดืม่ หยอดเหรียญ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินีให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ตังแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส้านักงานเทศบาลนครสมุทรปราการแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค้าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี ให้ใช้เทศบัญญัตินีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี
“กิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ท้าการผลิตน้าบริโภคบรรจุขวดหรือ
ใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้า
“ตู้ น้ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญอั ต โนมัติ ” หมายความว่ า ผลิ ต ภั ณฑ์ ส้ า หรั บ ติ ด ตั งกั บ ท่ อ จ่ า ยน้ า
เพื่อกรองน้าให้สะอาด ก้าจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรีย
บางชนิด ที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้า ถังพักน้า หรือระบบท่อจ่ายน้า ซึ่งมีการน้าน้ามากักเก็บไว้และจ้าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลนครสมุทรปราการ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

๓
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีสมุทรปราการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี และให้มี
อ้านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี
หมวด 1
บททั่วไป
-----------------------------ข้อ 6 ให้ กิจ การตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ เป็นกิจการที่ต้องควบคุม ภายในเขตเทศบาลนคร
สมุทรปราการ
ข้อ ๗ ผู้ด้าเนินกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก้าหนดตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี
สถานประกอบกิจการที่ตังอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การ
ควบคุมอาคารมีผ ลใช้บั งคับ สถานประกอบกิจการที่ เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจ การเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส้าหรับผู้ด้าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ด้าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
-----------------------------ข้อ ๘ สถานที่ตังตู้น้าดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท้าให้น้าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย
8.1 ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้าเสีย แหล่งขยะมูลฝอย
8.2 ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะน้าโรค
8.3 บริเวณพืนที่ตังตู้น้าดื่มไม่เฉอะแฉะ ไม่สกปรก และมีการระบายน้าที่ถูกสุขลักษณะ
8.4 การติดตังตู้น้าดื่มต้องยกระดับสูงจากพืนที่อย่างน้อยสิบเซนติเมตร
8.5 จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส้าหรับวางภาชนะบรรจุน้า
ข้อ 9 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้าดื่ม
9.1 ตู้น้าและอุปกรณ์ต้องท้าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9.2 ตู้น้าดื่มจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่้าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทังสามารถท้าความ
สะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
9.3 หัวจ่ายน้าและส่วนที่สัมผัสน้าจะต้องท้ามาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านัน (Food
Grade) และหัวจ่ายน้าต้องสูงจากพืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
ข้อ 10 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้าและการปรับปรุงคุณภาพน้า
10.1 แหล่งน้าที่น้ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้าประปา น้าจากบ่อบาดาล

๔
10.2 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการ
ตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้าที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
10.3 มีการปรับปรุงคุณภาพน้าตามความจ้าเป็นของคุณภาพแหล่งน้า เพื่อให้ได้น้า
บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ข้อ 11 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด
11.1 มีการเก็บ ตัว อย่างน้าส่ งตรวจ ณ ห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
11.2 มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่าง
ง่ายในภาคสนาม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง
ข้อ 12 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด
12.1 มีการท้าความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตังของตู้น้าเป็นประจ้าวัน
12.2 มีการท้าความสะอาดพืนผิวตู้น้าดื่ม ช่องระบายน้า และหัวจ่ายน้าเป็นประจ้าวัน
12.3 ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน้าในตู้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง
12.4 ล้างท้าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน้าของผลิตภัณฑ์
ที่ก้าหนด
ข้อ 13 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน
13.1 บั น ทึกการปฏิบั ติงานการตรวจสอบคุณภาพน้าและการดูแลบ้ารุงรักษาตาม
ตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ
13.2 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.3 จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภค
อย่างเปิดเผยเป็นประจ้าวัน
ข้อ 14 ฉลากของตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
หมวด ๓
ใบอนุญาต
----------------------------

ข้อ ๑5 เมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินีมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด้า เนิน
กิจ การที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการในลั กษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก้า หนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก้าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินีก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส้าหรับกิจการประเภทเดียวและส้าหรับสถานที่แห่งเดียว

๕
ข้อ ๑6 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด้าเนินกิจการตู้น้าหยอดเหรียญที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต
เทศบาลนครสนมุทรปราการในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก้าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี
(1) กรณีบุ คคลธรรมดา ต้องยื่นเอกสารหลั กฐาน ได้แก่ ส้ าเนาบัตรประจ้าตัว ประชาชน
ส้าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ติดตังตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พร้อมด้วยภาพถ่าย หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร
หรือสัญญาเช่า หนังสือมอบอ้านาจ (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) และ
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
(2) กรณีนิ ติบุคคล ต้องยื่ นเอกสารหลั กฐาน ได้แก่ ส้ าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล พร้อมด้วยส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล ส้าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ตัง
ตู้น้ าดื่มหยอดเหรี ย ญพร้ อมด้ว ยภาพถ่าย หนัง สื อยินยอมให้ ใ ช้อาคาร หรือ สั ญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
หนังสือมอบอ้านาจ (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) และเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑7 เมื่อได้รับค้าขอรับ ใบอนุญาตหรือค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค้าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด้าเนินการ หากไม่สามารถด้าเนินการได้ในขณะนัน
ให้จัดท้าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนันด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค้าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค้าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก้าหนด
ในเทศบัญญัตินี
ในกรณี ที่มี เหตุจ้ าเป็ น ที่เ จ้ า พนั กงานท้อ งถิ่ นไม่อ าจออกใบอนุญ าตหรื อยั งไม่อ าจมีค้ าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก้าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง ครังละไม่เกินสิบ ห้า
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ้าเป็นแต่ละครังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสินก้าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน แล้วแต่กรณี ทังนี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค้าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่ าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
ส้าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง
ข้อ 18 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 19 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินีให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ้านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค้าขอก่อนใบอนุญาตสินอายุ เมื่อได้ยื่นค้า ขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

๖
ข้ อ 21 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท้ า ลาย หรื อ ช้ า รุ ด ในสาระที่ ส้ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาต ยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท้า ลาย หรือ
ช้ารุด ตามแบบที่ก้าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค้า ขอรับใบแทนใบอนุญาตน้า ส้าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท้ า ลาย หรื อ ช้ า รุ ด ในสาระที่ ส้ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค้ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตน้าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก้ า หนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ 23 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ้ า นาจออกค้ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตังแต่สองครังขึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท้า ความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก้า หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนันก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด้า รงชีพของ
ประชาชน
ข้อ 24 ค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค้า สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท้า เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค้า สั่งดังกล่าว ให้ส่งค้าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค้าสั่งนันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล้า เนาหรือส้านักท้าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้รับทราบค้าสั่งแล้วตังแต่เวลาที่ค้าสั่งไปถึง หรือวันปิดค้าสั่ง แล้วแต่
กรณี
ข้อ 25 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส้า หรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562
--------------------------------

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตู้ละ 500 บำท

๒
ค้ำขอเลขที่......./......
(เจ้ำหน้ำที่กรอก)

แบบค้าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้าหยอดเหรียญ
เขียนที่...................................................
วันที่..............เดือน................................................พ.ศ..............

1. ข้ำพเจ้ำ....................................................................อำยุ...................ปี สัญชำติ..................
โดย............................................................................................................................................ผู้มีอ้ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคลปรำกฏตำม....................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................
แขวง/ต้ำบล.................................................เขต/อ้ำเภอ........................................จังหวัด....................................
หมำยเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญำต
2. พร้อมค้ำขอนีข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้วดังนี
ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ อื่นๆ ระบุ...........)
ส้ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่.........................................................
..............................................................................................................................................................................
หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบมอบอ้ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ้ำนำจ)
ส้ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เอกสำรและหลักฐำนอื่น ๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศก้ำหนด คือ
1).............................................................................................
2).............................................................................................
ขอรับรองว่ำข้อควำมในค้ำขอนีเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุญำต
(......................................................)

๓
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับค้าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ.....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน
ครบ
ไม่ครบ
1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
(ลงชื่อ)..................................
(.............................................)
ต้ำแหน่ง................................
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับค้าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ.....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน
ครบ
ไม่ครบ
1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
ดังนัน กรุณำน้ำเอกสำรหลักฐำนที่ยังไม่ครบทังหมดมำยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยใน..............วันนับตังแต่
วันนีเป็นต้นไป
(ลงชื่อ)..................................
(.............................................)
ต้ำแหน่ง................................

๔

ที่............................

ส้ำนักงำนเทศบำลนครสมุทรปรำกำร
ถนนสุทธิภิรมย์ สป 10270
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............

เรื่อง

ค้ำแนะน้ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร

เรียน ...........................................................
อ้ำงถึง ใบรับค้ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต เลขที่.........ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ...............
ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร..............................
และเทศบำลนครสมุทรปรำกำรได้ออกใบรับค้ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง นัน
เนื่องจำกเจ้ำพนักงำนได้ตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ
ก้ำจั ดหรื อบ้ ำบัดของเสี ยและอื่น ๆ ของสถำนที่ประกอบกิจกำรของท่ำนแล้วพบว่ำยังไม่ถูกต้อง ครบถ้ว น
ตำมที่ก้ำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบำลนครสมุทรปรำกำร เรื่อง ................................................................ดังนี
1) ...............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ...............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
ฉะนัน จึงขอให้ท่ำนแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะได้ด้ำเนินกำร
พิจำรณำกำรอนุญำตต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด้ำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(..............................................)
ต้ำแหน่ง.................................
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

……………………………………
……………………………………

๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.............................................................................................................................................. ...........
ที.่ ...............................................................................ลงวันที.่ ..............................................................................
เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรอนุญำต
เรียน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตำมที่เทศบำลนครสมุทรปรำกำรได้รับค้ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร..............................
และได้ออกใบรับค้ำขออนุญำต เลขที่.................ลงวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...................นัน
จำกกำรตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก้ำจัดหรือ
บ้ำบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถำนที่ประกอบกิจกำรดังกล่ำวแล้วพบว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องตำมที่ก้ำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบำลนครสมุทรปรำกำร เรื่อง........
.............................................................................................................................................................................
ไม่ครบ ดังนี
1) ...............................................................................
2) ..............................................................................
3) ..............................................................................
4) ..............................................................................
ฉะนัน จึงมีควำมเห็นว่ำ
สมควรอนุญำต
สมควรอนุญำตโดยมีเงื่อนไขดังนี
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ..................................................................................
4) ..................................................................................
ไม่สมควรอนุญำต
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ)
(.................................................)
ต้ำแหน่ง.....................................
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข/ผู้ได้รับแต่งตังจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

๖

ที่............................

ส้ำนักงำนเทศบำลนครสมุทรปรำกำร
ถนนสุทธิภิรมย์ สป 10270
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............

เรื่อง

แจ้งขยำยเวลำกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำร..............................................................................

เรียน ...........................................................
อ้ำงถึง ใบรับค้ำขออนุญำต เลขที่.........ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ...............
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร.................................................................
และเทศบำลนครสมุทรปรำกำรได้ออกใบรับค้ำขออนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง นัน
เนื่องจำกมีเหตุจ้ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่สำมำรถออกใบอนุญำตหรือยังไม่สำมำรถมี
ค้ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค้ำขอดังกล่ำวดังนี
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
ดั ง นั น จึ ง ขอแจ้ ง ขยำยเวลำกำรพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตออกไปเป็ น เวลำ 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่
.......................................และต้องขออภัยมำ ณ โอกำสนีด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(..............................................)
ต้ำแหน่ง.................................
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
……………………………………
……………………………………

๗

ที่............................

ส้ำนักงำนเทศบำลนครสมุทรปรำกำร
ถนนสุทธิภิรมย์ สป 10270
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............

เรื่อง

แจ้งกำรอนุญำตประกอบกิจกำร..............................................................................

เรียน ...........................................................
อ้ำงถึง ใบรับค้ำขออนุญำต เลขที่.........ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ...............
ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร.................................................................
และเทศบำลนครสมุทรปรำกำรได้ออกใบรับค้ำขออนุญำตไว้ตำมที่อ้ำงถึง นัน
บัดนี เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้พิจำรณำออกใบอนุญำตให้แก่ท่ำนเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่ำนมำ
ติดต่อขอรับใบอนุญำต ณ ส้ำนักงำน.........................................................................ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือฉบับนี
ทั งนี หำกท่ ำ นไม่ ส ำมำรถมำรั บ ใบอนุ ญ ำตภำยในระยะเวลำดั ง กล่ ำ ว กรุ ณ ำแจ้ ง ให้
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบด้วย
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด้ำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(..............................................)
ต้ำแหน่ง.................................
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

……………………………………
……………………………………

๘

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.......................................................
เล่มที่................เลขที่.............../...................
(1) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนุญำตให้.............................................................สัญชำติ..................
อยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่..............ต้ำบล.............................อ้ำเภอ.................................จังหวัด.......................
หมำยเลขโทรศัพท์............................................
ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำร.........................................................ประเภท..................................
อยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่..............ต้ำบล.............................อ้ำเภอ.................................จังหวัด.......................
หมำยเลขโทรศัพท์............................................
อัตรำค่ำธรรมเนียมปีละ.......................บำท (..........................................................................)
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่..................ลงวันที่.....................................................
(2) ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก้ำหนดในเทศบัญญัติเทศบำลนครสมุทรปรำกำร เรื่อง........................................................................................
(3) หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับอนุญำตนีเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอำจแก้ไขได้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำให้เพิกถอนกำรอนุญำตนีได้
(4) ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนีอีกด้วย คือ
4.1) ................................................................................................ ................................
4.2) ........................................................................................................................ .....
(5) ใบอนุญำตฉบับนีออกให้เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ...........................
(6) ใบอนุญำตฉบับนีสินสุดอำยุวันที่.............เดือน.............................พ.ศ...........................
(ลงชื่อ)
(..............................................)
ต้ำแหน่ง.................................
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ค้ำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตนีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่
ประกอบกิจกำร หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกินวันละห้ำร้อยบำท
(2) หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรในปีต่อไปต้องยื่นค้ำขอต่อใบอนุญำตก่อนวันที่ใบอนุญำตสินอำยุ
(มีต่อด้ำนหลัง)

๙
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สินอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑๐

ที.่ ...........................

ส้ำนักงำนเทศบำลนครสมุทรปรำกำร
ถนนสุทธิภิรมย์ สป 10270
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............

เรื่อง

ค้ำสั่งไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร

เรียน ...........................................................
อ้ำงถึง 1. ใบรับค้ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต เลขที่.........ลงวันที่...........เดือน.......................พ.ศ...............
2. หนังสือแจ้งค้ำแนะน้ำให้แก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร ที่..............ลว..................
ตำมที่ท่ำนได้ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร..........................................
และเจ้ำพนักงำนได้มีหนังสือแจ้งค้ำแนะน้ำให้ท่ำนแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำรให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตำมที่ก้ำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบำลนครสมุทรปรำกำร เรื่อง............................................................
ภำยในเวลำที่ก้ำหนด ตำมที่อ้ำงถึง นัน
จำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำท่ำนไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุงสภำพของสถำนที่ประกอบกิจกำร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตำมที่ก้ำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบำลนครสมุทรปรำกำร เรื่อง.........................................
ดังนี
1. .......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
ดังนัน อำศัยอ้ำนำจตำมมำตรำ 56 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.
2535 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจึงมีค้ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตให้ท่ำนประกอบกิจกำรตำมที่ได้ยื่นค้ำขอไว้
อนึ่ง หำกท่ำนไม่พอใจค้ำสั่งนี ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขได้
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค้ำสั่งนี
ทังนี กำรอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลำกำรบังคับตำมค้ำสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีกำร
ทุเลำกำรบังคับตำมค้ำสั่งนันไว้ชั่วครำว
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)
(..............................................)
ต้ำแหน่ง.................................
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
……………………………………
…………………………………..

