(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ....................
.............................................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบั ญญัติองค์การบริห ารส่วนตาบลบัวทอง ว่าด้วยการควบคุมการประกอบ
กิจการตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 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 และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองและนายอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จึง
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลขึนไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้อบั ญญัตินีเรีย กว่า ข้อบั ญญัติองค์การบริห ารส่ วนตาบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ................
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนีให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตังแต่
วันที่วันได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี ให้ใช้บัญญัตินีแทน
ข้อ ๔ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบัว ทอง มีห น้าที่รักษาการให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี และให้ มี
อานาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตังจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
“กิจการตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติ ” หมายถึง สถานที่ที่ทาการผลิตนาบริโภคบรรจุขวดหรือใส่
ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าบริโภค ณ สถานที่ผลิตนา

(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-2ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ใน ข้อ ๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โดยเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ใน
หมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๘ การควบคุมการประกอบกิจการตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) ในสถานที่ตังตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทาให้นาดื่มเกิ ดการปนเปื้อนได้ง่าย
และต้องไม่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายนาเสียและ
แหล่งขยะมูลฝอย และต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะนาโรค ทังนี บริเวณพืน
ที่ตังตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายนาที่ถูกสุขลักษณะ โดยการติดตังตู้ต้องยกระดับ
สูงจากพืนอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความ
เหมาะสมสาหรับวางภาชนะบรรจุนา
(๒) คุณลักษณะตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องทาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยตู้น าดื่มหยอดเหรี ย ญอัตโนมัติ จ ะต้องมี ความสะอาดอย่างสม่าเสมอและไม่รั่ว ซึม รวมทั ง
สามารถทาความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายนาและส่วนที่สัมผัสนาต้อง
ทาจากวั ส ดุที่ ใ ช้กั บ อาหารเท่ า นันและหั ว จ่ ายน าต้ อ งสู ง จากพื นไม่ น้ อ ยกว่ า ๖๐ เซนติเ มตร
นอกจากนี ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะนา คาเตือน และรหัสประจาตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
แต่ละตู้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทองประกาศกาหนด
(๓) แหล่งนาที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น นาประปา นาจากบ่อบาดาล ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ
ผลิตนาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุง
คุณภาพนาที่ผลิตให้มีคุณภาพดี ทังนี ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพนาตามความจาเป็นของคุณภาพ
แหล่งนา เพื่อให้ได้นาบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยนาบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-3(๔) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานนาบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างนาส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพนาบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑
ครังต่อปี และมีการเก็บตัวอย่างนาเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่าง
ง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครังต่อเดือน
(๕) การบารุงรักษาและการทาความสะอาด ต้องมีการทาความสะอาดสถานที่และบริเวณที่ตังของตู้
นาหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นประจา มีการทาความสะอาดพืนผิวตู้ ช่องระบายนาและหัวจ่ายนา
เป็นประจา รวมทังล้างทาความสะอาดถังเก็บนาภายในตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย
๑ ครังต่อเดือน ตลอดจนล้างทาความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะนา
ของผลิตภัณฑ์ที่กาหนดหรือก่อนหน้านันหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน
(๖) การบั น ทึกและการรายงาน ต้องจัดทาระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อยประกอบด้ว ย
บั น ทึกการปฏิบั ติงานการตรวจสอบคุ ณภาพนาและการดูแลบารุงรักษาตามตารางแผนการ
ปฏิบัติงานสม่าเสมอ มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพนาบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผย
เป็นประจาวัน
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี พร้อมกับเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี
(1) บัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) แผนผังแสดงที่ตังตู้นาหยอดเหรียญ ( โดยสังเขป )
(4) เอกสารรับรองการตรวจคุณภาพนาจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นันทังหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนคาขอพร้อมทังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้ งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี

(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-4ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง ครังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสินกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนัน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ออกตามข้อบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองเท่านัน
ข้อ ๑๓ การขอต่ออายุ ใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ท้าย
บัญญัตินี ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครังแรก หรือก่อนใบอนุญาตสินอายุสาหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด
ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึนอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนันก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครังต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครัง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นันหยุดการดาเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จานวน
ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนีย มและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี ให้ เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่ว นตาบล
บัวทอง
ข้อ ๑๖ ผู้ ได้รั บอนุ ญาตตามข้อบัญญัตินี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึ งการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี

(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-5(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต น า
ใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิ จการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินีไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการประกอบกิจการจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นันหยุดดาเนินกิจการนัน
ไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไข หรือปรับปรุงให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยว
ด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควร แต่
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที และต้องทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคาสั่งนันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้
ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นันได้ทราบคาสั่งแล้ว ตังแต่เวลาที่คาสั่ง
ไปถึงหรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกหรือมีการกระทาใดๆที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๑๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
หรือข้อบัญญัตินีให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่
ชักช้า
ในกรณี ที่ เ จ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ นว่ า เหตุ ต ามวรรคหนึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ สภาวะความเป็ น อยู่ ที่
เหมาะสมกับการดารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม
ซึ่งสมควรต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่ถูกต้อง
หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนัน หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนันได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้
พนักงานท้องถิ่นทราบ

(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-6ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้นาหยอดเหรียญอัตโนมัติที่กาหนดในข้อบัญญัติ
นี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญั ติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุ ญ าตในเรื่ องที่ กาหนดไว้เกี่ย วกับ การประกอบกิ จการตู้ นาดื่มหยอดเหรียญอั ตโนมัติ ตามข้ อบัญญัติ นี เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตังแต่สองครังขึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบีย บ หรือ ประกาศที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติก าร
สาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่ง คาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้
ปิดคาสั่งนันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนัน
ได้ทราบคาสั่งแล้วตังแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๔ อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตังจากพนักงาน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ตามข้อ ๗ วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

(ร่าง) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบัวทอง เรื่ อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรี ยญอัตโนมัติ พ.ศ...........

-7ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ตามข้อ ๘ มีความผิดมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ มีความผิดตามมาตรา
๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ
ห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ข้อ ๓๐ การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
(บทเฉพาะกาล)
ข้อ ๓๑ ให้กิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีอยู่หรือจัดตังกิจการขึนก่อนวันที่ข้อบัญญัตินีใช้บังคับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัตินี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินีใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน............................พ.ศ......................
(ลงชื่อ)...............................................................
(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
...............................................................................................................................................
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ..........
ประเภทกิจการ
ประกอบกิจการตู้นาดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
300.-บาท

