
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ว่าด้วยการควบคุม  

การประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

และนายอ าเภอมหาราช  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี เรยีกว่า  “ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  การควบคุม 

การประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ตั งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี   ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 

ขอ้  ๔ ในข้อบัญญัตินี  

 “กิจการตู้น  าหยอดเหรียญ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ท าการผลิตน  าบริโภคบรรจุขวด 

หรือใส่ภาชนะต่าง ๆ  โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน  าบริโภค  ณ  สถานที่ผลิตน  า 

 “ผู้ประกอบการกิจการตู้น  าหยอดเหรยีญ”  หมายถึง  บุคคล  นิติบุคล  หรือกลุ่มบุคคล 

ซึ่งประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งให้ปฏิบัติ 

ตามข้อบัญญัตินี  

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่   

ที่ได้รับการแต่งตั งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานตามข้อบัญญัตินี   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี  

ข้อ  ๕ ให้กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น  าดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการ 

ที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ผู้ประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญรายใดประกอบกิจการอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี ใช้บังคับ 

ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี ใช้บังคับ 

ข้อ  ๖ สถานที่ตั งตู้น  าดืม่หยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้น  าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย  ดังนี  

 (๑) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มฝีุ่นมาก  แหล่งระบายน  าเสีย  และแหล่งขยะมูลฝอย 

 (๒) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะน าโรค 

 (๓) บริเวณพื นที่ตั งตู้น  าไม่เฉอะแฉะ  สกปรกและมีการระบายน  าที่ถูกสุขลักษณะ 

 (๔) การติดตั งตู้น  าต้องยกระดับสูงจากพื นอย่างน้อย  ๑๐  เซนติเมตร 

 (๕) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะบรรจุน  า 

 ข้อ  ๗ ตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี  

 (๑) ตู้น  าและอุปกรณ์ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 (๒) ตู้น  าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม  รวมทั งสามารถท าความสะอาด 

และเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

 (๓) หัวจ่ายน  าและส่วนที่สัมผัสน  าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั น  (Food  Grade)   

และหัวจ่ายน  าต้องสูงจากพื นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 

ขอ้  ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน  าและปรับปรุงคุณภาพน  า  ดังนี  

 (๑) แหล่งน  าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี  เช่น  น  าประปา  น  าจากบ่อบาดาล 

 (๒) กรณีผู้ประกอบกิจการผลิตน  าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเองต้องมีระบบการตรวจสอบ   

การควบคุม  และปรับปรุงคุณภาพน  าที่ผลิตให้มีคุณภาพดี 

 (๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน  าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน  า  เพ่ือให้ได้น  าบริโภค 

ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน  าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการตู้น  าหยอดเหรียญต้องมีการเก็บตัวอย่างน  าส่งตรวจ  ณ  ห้องปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์  เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน  าบริโภคทางด้านกายภาพ  เคมี  และแบคทีเรียอย่างน้อย  ๑  ครั งต่อปี 

 ข้อ  ๑๐ ผู้ประกอบการตู้น  าหยอดเหรียญต้องมีการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย 

โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย  ๑  ครั งต่อเดือน 

ข้อ  ๑๑ ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดืม่หยอดเหรียญต้องมีการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด  ดังนี  

 (๑) มีการท าความสะอาดสถานที่  บริเวณที่ตั งของตู้น  าเป็นประจ าทุกวัน 

 (๒) มีการท าความสะอาดพื นผิวตู้  ช่องระบายน  าและหัวจ่ายน  าเป็นประจ าวัน 

 (๓) ล้างท าความสะอาดถังเก็บน  าภายในตู้อย่างน้อย  ๑  ครั งต่อเดือน 

 (๔) ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ 

ที่ก าหนดหรือเมื่อพบผลตรวจผิดปกติมาตรฐาน 

ข้อ  ๑๒ ผู้ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญต้องจัดท าระบบข้อมูลและรายงานอย่างน้อย  ดังนี  

 (๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน  าและการดูแลบ ารุงรักษา 

ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 (๒) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน  าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน  าบริโภคมาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภค 

อย่างเปิดเผยเป็นประจ า 

ข้อ  ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ  ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต  

ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี   พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี  

 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) ส าเนาอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑๔ เมื่อได้รับค าขออนุญาตหรอืค าขอตอ่อายุใบอนญุาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้อง  และควบความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั นทั งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั งแจ้งความไม่ ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  

ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี  

ในกรณีที่ที่มีเหตุจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งอนุญาตได้ 

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั งครั งละไม่เกินสิบห้าวัน  

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจ าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ นก าหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั น  แล้วแต่กรณี 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี ก็ได้  

 ข้อ  ๑๕ ผูไ้ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่รับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ข้อ  ๑๖ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   

และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เท่านั น 

การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นขอก่อนใบอนุญาตครบก าหนดพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม  

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี  

ข้อ  ๑๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี ในวันที่มารับใบอนุญาต  ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ   

ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม  

ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ   

เว้นแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 

 ข้อ  ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี   ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ข้อ  ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี   ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญและสังเกตเห็นได้ง่าย 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ  ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด   

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้วการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  

 (๑) ในกรณีมีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก 

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงด้วย 

ข้อ  ๒๑ ในกรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี   ให้พนักงานท้องถิ่น 

มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๒ ให้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอ านาจของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ  ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ต้องระวางโทษตามก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี   และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัชรพงศ ์ ระดมสิทธิพัฒน์ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ   

พ.ศ.  2561 
 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

1 ประกอบกิจการตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ  ตู้ละ 100  บาท/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 

 
ค้าขอเลขที่................../.................... 

เขียนที่................................................................ 
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ......... 

 
 1. ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ....................... 
โดย........................................................................................ ..........................................ผู้มีอ้านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................. ...............................................ที่อยู่เลขท่ี..........................หมู่ที่........................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................แขวง/ต้าบล....................................................... 
เขต/อ้าเภอ......................................จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
 2. พร้อมค้าขอนี   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วนี  
  (  ) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (  ) ส้าเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน 
  (  ) ส้าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ 
   ต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ้าเป็น 
  (  )  ใบมอบอ้านาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอ้านาจ) 
  (  )  ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  (  )  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ้านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (  )  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศก้าหนด  คือ 
   1.  ...................................................................................................................................................... 
   2.  ............................................................................................................................... ....................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในค้ารับใบอนุญาตนี เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (.................................................)  
   
 
 
 
 
 
 
  



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่......................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน......................................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน  (  )  ครบ 
    (  )  ไม่ครบ  คือ 
    1.  ........................................................................... 
    2.  ........................................................................... 
    3.  ........................................................................... 
   
 
          (ลงชื่อ).................................................... 
        (....................................................) 
        ต้าแหน่ง.................................................... 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่......................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน......................................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน  (  )  ครบ 
    (  )  ไม่ครบ  คือ 
    1.  ........................................................................... 
    2.  ........................................................................... 
    3.  ........................................................................... 
 
ดังนั น  กรุณาน้าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั งแต่วันนี เป็นต้นไป 
 
 
          (ลงชื่อ).................................................... 
        (....................................................) 
        ต้าแหน่ง.................................................... 
 
   
 
 
 
  



แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 

 
ค้าขอเลขที่................../.................... 

  เขียนที่.................................................................. 
  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ....... 

 
 1. ข้าพเจ้า........................................................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ....................... 
โดย...................................................................................... ..............................................ผู้มีอ้านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ปรากฏตาม................................................................................... .................ที่อยู่เลขที่.............................หมู่ที่.............. 
ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................แขวง/ต้าบล.................................................... 
เขต/อ้าเภอ.........................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 2. พร้อมค้าขอนี   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วนี  
  (  ) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (  ) ส้าเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน 
  (  ) ส้าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ 
   ต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ้าเป็น 
  (  ) ใบมอบอ้านาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอ้านาจ) 
  (  ) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  (  ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ้านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (  ) เอกสารและหลักฐานอื่น  ๆ  ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศก้าหนด  คือ 
   1.  ................................................................................ 
   2.……………………………………………………………………… 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในค้าขอต่ออายุใบอนุญาตนี เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
      (.................................................)  
   
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกิจการตู้น  าดื่มหยอดเหรียญ 

 
เล่มที่................เลขท่ี................../................. 
 
 1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.........................................................................สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที.่.........ต้าบล..................................อ้าเภอ………………...............…..……จังหวดั.............................. 
หมายเลขโทรศัพท์....................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท...................................... 
ตั งอยู่เลขท่ี...........หมู่ที.่...........ต้าบล..................................อ้าเภอ.......................................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ.............................บาท  (..........................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขท่ี...................................ลงวันที่.................................................................. 
 2. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลบ้านใหม่  เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น ้าหยอดเหรียญ  พ.ศ.  2561 
 3. หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี   เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี ได้ 
 4. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี อีกด้วย  คือ 
  4.1  .............................................................................................................................................. 
  4.2  .............................................................................................................................................. 
  4.3  .............................................................................................................................................. 
 5.  ใบอนุญาตฉบับนี ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ........................... 
 6.  ใบอนุญาตฉบับนี   สิ นอายุวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ........................... 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................. 
       (.................................................)  
       ต้าแหน่ง................................................. 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
ค้าเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   ณ  สถานที่ประกอบกิจการ   
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบสิ นอายุ 



รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


