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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา 

เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัต ิพ.ศ. 2560 
 

หลักการ 
 

  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ ใช้บังคับในเขตพื นที่เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 

เหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันน  าบริโภคจากตู้น  าดื่มอัตโนมัติ ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน  าบริโภคจากตู้น  าดื่ มอัตโนมัติ
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524         
เรื่อง น  าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  135) พ.ศ.2534          
ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา 32 พ.ศ. 2535 เรื่อง น  าบริโภคในภาชนะบรรจุ    
ที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)  ประกอบกับคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค าแนะน า เรื่อง แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) ญัตติให้เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่จัดให้มีน  า
สะอาดหรือการประปา และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542       
มาตรา 16 (19) บัญญัติให้เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ         
การรักษาพยาบาล เป็นดังนี  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลต าบลปลายพระยา จึงอาศัยอ านาจ     
ตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
เพ่ือใช้บังคับในพื นที่เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ต่อไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดืม่หยอดเหรียญอตัโนมตัิ พ.ศ.2560 
 
 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา ว่าด้วยการควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 
มาตรา 63 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2550 เทศบาล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   
จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี  ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา ตั งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลปลายพระยาแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี  
ให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน 
 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี  
  “กิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ท าการผลิตน  าบริโภคบรรจุขวด 
หรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน  าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน  า 
          “ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั น 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 5 ให้กิจการ ประเภทตู้น  าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตพื นที่ต าบล
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 ข้อ 6 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตาม
ประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 5 ในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยาในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี ก็ได้ 
 ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลปลายพระยาก าหนด 
 ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี  
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(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั ง สถานที่ตั งตู้น  าดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้น  าดื่มเกิดการ

ปนเปื้อนได้ง่าย โดย 
(1.1) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน  าเสียแหล่งขยะมูลฝอย 
(1.2) ต้องเป็นสถานทีท่ี่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
(1.3) บริเวณพื นที่ตั งตู้น  าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน  าที่ถูกสุขลักษณะ 
(1.4) การติดตั งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร 
(1.5) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะ

บรรจุน  า 
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น  า 

(2.1)  ตู้น  าและอุปกรณ์ ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(2.2)  ตู้น  าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั งสามารถท าความ 
         สะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
(2.3)  หัวจ่ายน  าและส่วนที่สัมผัสน  าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั น และหัวจ่ายน  า 
         ต้องสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

  (3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน  าและการปรับปรุงคุณภาพน  า 
       (3.1)   แหล่งน  าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น  าประปา น  าจากบ่อบาดาล 
       (3.2)   กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการผลิตน  าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบ 

    การตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ีผลิตให้มีคุณภาพดี 
       (3.3)   มีการปรับปรุงคุณภาพน  าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน  า เพ่ือให้ได้น  า 

    บริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน  าบริโภค 
    ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน  าบริโภค 
(4.1)   มีการเก็บตัวอย่างน  าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ 

   คุณภาพน  าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั ง/ปี 
(4.2)   มีการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือการวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่าง   
         ง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย 1 ครั ง/เดือน 

(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
     (5.1)   มีการท าความสะอาดสถานที ่บริเวณท่ีตั งของตู้น  าเป็นประจ าวัน 
     (5.2)   มีการท าความสะอาดพื นผิวตู้ ช่องระบายน  าและหัวจ่ายน  าเป็นประจ าวัน 
     (5.3)   ล้างท าความสะอาดถังเก็บน  าภายในตู้อย่างน้อย 1 ครั ง/เดือน 

    (5.4)   ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ 
              ที่ก าหนดหรือก่อนหน้านั นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
(6) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานจัดท าระบบข้อมูลและการรายงาน 
     อย่างน้อย ดังนี  
    (6.1)   บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน  าและการดูแลบ ารุงรักษาตามตาราง 

    แผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
    (6.2)   รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน  าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (6.3)   จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน  าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภค 
              อย่างเปิดเผยเป็นประจ าวัน 
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ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะในข้อ 8 
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาต     

ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปตาม
ข้อ 9 ได ้

ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี  และต้องมารับ
ใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมภายในเจ็ดวันนับตั งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นหากไม่
มารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า      
สองครั ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 12 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตพื นที่เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

ข้อ 13 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั น
ทั งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน        
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล             
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด    
ในเทศบัญญัตินี  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต     
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั งครั งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 14 การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการ           
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 16 หากผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 17 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอ   

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่ในวันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด พร้อม
หลักฐาน ดังต่อไปนี  

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหาย 
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญหรือถูกท าลาย 
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ข้อ 18 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข ดังนี  
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน 

ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น     
ในใบแทนและต้นขั วใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั น 
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญ

ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนอนุญาต 
ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี   ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถาน

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี  ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี 

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
นั น ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ งให้ผู้ด าเนินกิจการนั นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และ                
ถ้าผู้ด าเนินการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั น หยุดด าเนินกิจการนั นไว้ทันทีเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้         
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันทีและต้องท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ด าเนิน
กิจการไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค าสั่งนั นไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั นได้ทราบ ค าสั่งแล้ว        
ตั งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ 21 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใด ๆ ที่ ฝ่าฝืน     
ต่อบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรือเทศบัญญัตินี  
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่        
ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภ าพของประชาชน           
เป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่ง           
ให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั นหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับ
เหตุนั นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี  ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
กฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
หรือเทศบัญญัตินี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้        
รับใบอนุญาตนั น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน      
สิบห้าวัน 
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ข้อ 23 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั งแต่สองครั งขึ นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  
(3) ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติ   
ไม่ถูกต้องนั นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 24 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่ าว ให้ส่งค าสั่งทางไปรษณีย์   
ตอบรับ หรือปิดค าสั่งนั นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและ  
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั นได้ทราบค าสั่งแล้วตั งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 26 อ านาจหน้าที่ของจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจาก     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
 ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี  มีความผิดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  และ         
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  23   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

 
 
 

(นายจเร  ปานจีน) 
   นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


