คู่มือสาหรับประชาชน : การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : มหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
1.1
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบัวทอง
จะต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก้าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจ้าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) แผนผังแสดงที่ตั้งตู้น้าหยอดเหรียญ ( โดยสังเขป )
(4) เอกสารรับรองการตรวจคุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่ก้าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้
1.3 เมื่อได้รับค้าขอรับใบอนุญาต หรือค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค้าขอ ถ้าปรากฏว่าค้าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ้าเป็นที่จะต้องส่งคืนค้าขอแก่
ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค้าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันได้รับค้าขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค้าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค้าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค้าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก้าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ้าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก้าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
1.4 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ้านาจขององค์การบริหารส่วนต้าบลบัวทองเท่านั้น
1.5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค้าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค้าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก้าหนด
1.6 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ก้าหนดไว้ท้าย
บัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส้าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส้าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด้าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
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เวลาที่ก้าหนด ให้ช้าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ้านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด้าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก้าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช้าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด้าเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ้านวน
1.7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
บัวทอง
1.8 ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
1.9 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุดในสาระที่ส้าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค้า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท้าลายหรือช้ารุด ตามแบบที่
ก้าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตน้าส้าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท้าลาย หรือช้ารุดในสาระที่ส้าคัญ ให้ผู้ยื่นค้าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น้าใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
1.10 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก้าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าว แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการประกอบกิจการ
จะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด้าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไข หรือ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้
ค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก้าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค้าสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีค้าสั่งให้หยุดด้าเนินกิจการทันที และต้องท้าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมรับค้าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค้าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค้าสั่งนั้นไว้
ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล้าเนาหรือส้านักท้าการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค้าสั่ง
แล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค้าสั่งไปถึงหรือวันปิดค้าสั่งแล้วแต่กรณี
1.11 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกหรือมีการกระท้าใดๆที่ฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่ชักช้า
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ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งสมควรต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ้านาจออกค้าสั่งให้ผู้กระท้า
การไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือด้าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตาม
สมควร แล้วแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ
1.15 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ก้าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก้าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
1.16 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจออกค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก้าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด้ารงชีพของประชาชน
1.17 ค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท้าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค้าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค้าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค้าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล้าเนาหรือส้านักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค้าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค้าสั่งไปถึง หรือวันปิดค้าสั่ง แล้วแต่กรณี
1.18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส้าหรับการประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
1.19 อ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
พนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ
การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ในสถานที่ตั้งตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท้าให้น้าดื่มเกิดการปนเปื้อน
ได้ง่ายและต้องไม่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้้าเสียและแหล่ง
ขยะมูลฝอย และต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะน้าโรค ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ตั้งตู้ต้องไม่
เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้้าที่ถูกสุขลักษณะ โดยการติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐
เซนติเมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส้าหรับวางภาชนะบรรจุน้า
(๒) คุณลักษณะตู้น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องท้าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพโดยตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่้าเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถท้า
ความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน้้าและส่วนที่สัมผัสน้้าต้องท้าจากวัสดุที่ใช้กับอาหาร
เท่านั้นและหัวจ่ายน้้าต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร นอกจากนี้ ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะน้า ค้า
เตือน และรหัสประจ้าตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแต่ละตู้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวทองประกาศก้าหนด
(๓) แหล่งน้้าที่น้ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้้าประปา น้้าจากบ่อบาดาล ในกรณีที่ผู้ประกอบ
กิจการผลิตน้้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุง
คุณภาพน้้าที่ผลิตให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้้าตามความจ้าเป็นของคุณภาพแหล่งน้้า
เพื่อให้ได้น้าบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(๔) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้้าบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้้าส่งตรวจ ณ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑
ครั้งต่อปี และมีการเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายใน
ภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน
(๕) การบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด ต้องมีการท้าความสะอาดสถานที่และบริเวณที่ตั้ง
ของตู้น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นประจ้า มีการท้าความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้้าและหัวจ่ายน้้าเป็น
ประจ้า รวมทั้งล้างท้าความสะอาดถังเก็บน้้าภายในตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน
ตลอดจนล้างท้าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะน้าของผลิตภัณฑ์ที่ก้าหนดหรือ
ก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน
(๖) การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดท้าระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้้าและการดูแลบ้ารุงรักษาตามตารางแผนการ
ปฏิบัติงานสม่้าเสมอ มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี
สัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้้าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ้าวัน
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1.องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ถ.บุรีรัมย์-สตึก อ.เมือง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
2. ยื่นคาขอออนไลน์ โดยสแกน QR-Code
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

https://qrgo.page.link/nuCHK
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 ถึง 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
10 นาที
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตู้
น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
**กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์
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ลาดับ
ขั้นตอน
3) การพิจารณา
 เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
 กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนา
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กฎหมายกาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
4) - การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน

ระยะเวลา
30 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

5 วัน

สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

10 นาที

กองคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมือง
บุรีรัมย์จังหวัด
บุรีรัมย์

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร. ทราบ)

5)

-ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ)
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

5)

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ

-

เอกสารรับรองการตรวจคุณภาพน้าจากห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

6)

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด)

7)

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด)
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ค่าธรรมเนียม
ประเภทกิจการ
ประกอบกิจการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ

อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
300 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(หมายเหตุ: 0 9453 0013 1 หรือ 044-110700)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
2. แบบคาขอใบอนุญาตออนไลน์
ผู้จัดทา

ผู้เห็นชอบ
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้ตรวจสอบ

วันทีป่ รับปรุง/แก้ไข

(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
ปลัด อบต.บัวทอง
ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสานักปลัด
15 เมษายน 2563

(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายก อบต.บัวทอง
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