
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 

 
1. ชื่อกระบวนงาน : การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2560 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2560 
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  0   วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายองค์การบริหารส่วนตำบลเขา

ค้อ 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จะต้องยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดผู้
ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องมีการควบคุม ต้อง
ปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
กำหนดไว้ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ 

 



(๑) ในสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 
และต้องไม่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสียและแหล่งขยะมูลฝอย และ
ต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ำ
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยการติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมี
ความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ 

(๒) คุณลักษณะตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพโดยตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถทำความสะอาด
และเคลื่อนย้ายไดง้่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นและหัวจ่ายน้ำต้อง
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร นอกจากนี้ ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะนำ คำเตือน และรหัสประจำ ตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติแต่ละตู้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาค้อประกาศกำหนด 

(๓) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ 
ผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มี
คุณภาพดี ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(๔) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และมีการเก็บ
ตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน  

(๕) การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด ต้องมีการทำความสะอาดสถานที่และบริเวณท่ีตั้งของตู้ 
น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นประจำ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำ รวมทั้งล้าง
ทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้น้ำดื่มดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ตลอดจนล้างทำความสะอาด
และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติ
เกินมาตรฐาน 

(๖) การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดทำระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อยประกอบด้วยบันทึก 
การปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มีการรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือ
ปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน 
 
 
 
 
  



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วัน 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำ
ดื่มหยอดเหรียญพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))  

15 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการหากไม่
สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 
 

1 ชั่วโมง - 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 วัน - 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายกำหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557)))  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้นกำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ
ละไม่เกิน 15 วันและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งนี้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสำเนาแจ้งก.พ.ร. ) 
))  

1 วัน - 
 

 
5) 

 
ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
(หมายเหตุ: -)  

 
10 นาที 

 
- 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ตู้) 
1) ประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ 

(หมายเหตุ: จุดหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน 5 ตู้ ไม่ว่าเจ้าของรายเดียว หรือหลาย
รายรวมกัน)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 
1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 

หมายเหตุ ๑๘๓ หมู่ ๑๓  ต.เขาค้อ  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  67270) โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๘๐๖๘-๙ 
www.khaokho.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.khaokho.go.th/
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แบบคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
เลขที่...................../........................                                                  เขียนที่........................................... 
            วันที่................เดือน.....................พ.ศ..................... . 
เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...................................................... ................................................................... 
    เป็นบุคคลธรรมดา อายุ................................ปี  สัญชาติ...................................................................... 
เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี              เลขที่...................................... 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................ถนน............................ตำบล/แขวง............................อำเภอ............................... 
เขต.................................จังหวัด...................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร........................................... 
    เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................... 
มีสำนักงานอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน................................................................ 
ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................ 
โทรสาร......................................โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
  ๑.(นาย,นาง,นางสาว)......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย...........................ถนน........................ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...........................................โทรศัพท์..........................................................โทรสาร....................................................... 
  ขอยื่นคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ อัตรา
ค่าธรรมเนียม..........................บาท  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ชื่อสถานประกอบการการ....................................................................................................... ............................... 
 ๒.สถานที่ตั้งเลขที่..............หมู่ที่...........ตำบล.......................อำเภอ..............................จังหวัด.................................. 
 ๓.พ้ืนที่ประกอบการ..........................................ตารางเมตร กำลังเครื่องจักร.....................................แรงม้า  
จำนวนคนงาน...............................คน 
 ๔.ผู้จัดการสถานประกอบการ...................................อายุ....................ปี  สัญชาติ................. .................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ตำบล......................อำเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................  
พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆ มาด้วยดังนี้ 
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 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน ๑ ฉบับ 

  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน ๑ ฉบับ 
  หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง คือ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมีและ 
                แบคทีเรีย,แผนผังแสดงสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และ 
       ............................................................................................................  

ขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ เงื่อนไข ตลอดจน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกประการ 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต นี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

             ลงชื่อ....................................................................ผู้ขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
                                    (.............................................................................) 
 
 

 
 
 


