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บทท่ี 1 
ตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 

1.1  นิยำม 

 ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ หมำยควำม ได้ดังนี้ 

 “ผลิตภัณฑ์ส้ำหรับติดตั้งกับท่อจ่ำยน้้ำเพ่ือกรองน้้ำให้สะอำด ก้ำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึง
ประสงค์ในกำรดื่ม ได้แก่ ควำมขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบำงชนิดที่อำจปนเปื้อนในระบบส่งน้้ำ ถังพักน้้ำหรือ
ระบบท่อจ่ำยน้้ำ ซึ่งมีกำรน้ำน้้ำมำกักเก็บไว้และจ้ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคโดยผ่ำนเครื่องอัตโนมัติ” 

1.2  เกณฑ์มำตรฐำนตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 
 1.2.1  กำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
และค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้้ำดื่มหยอด
เหรียญ พ.ศ. 2553 รำยละเอียดดังนี้ 
 ก.  สถำนที่ตั ง 
  สถำนที่ตั้งตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ที่เหมำะสม เป็นสัดส่วน มีกำรป้องกันไม่
ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนต่อน้้ำที่ผลิตได้ ห่ำงจำกเหตุร้ำคำญและสิ่งปนเปื้อนต่ำงๆ ตลอดทั้งมีควำมไม่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(1) ต้องตั้งอยู่ห่ำงจำกบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบำยน้้ำเสีย และขยะมูลฝอย 
บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้น้้ำไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีกำรระบำยน้้ำที่ถูกสุขลักษณะไม่
ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน 

(2) ต้องมีกำรควบคุมป้องกันกำรปนเปื้อนจำกแมลงและสัตว์พำหะน้ำโรค ไม่ให้แมลง
และสัตว์พำหะน้ำโรคเข้ำภำยในตู้ได้ เช่น มีฝำเปิดปิดช่องรับน้้ำ เป็นต้น 

(3) กำรติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงกว่ำพ้ืน อย่ำงน้อย 10 เซนติเมตร มีควำมม่ันคงแข็งแรง 
และมีระบบป้องกันภัยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่วหรือลัดวงจร 

(4) จัดให้มีที่ส้ำหรับวำงภำชนะบรรจุน้้ำที่มั่นคง แข็งแรง มีควำมสูงจำกพ้ืนตำมควำม
เหมำะสม โดยค้ำนึงถึงกำรปนเปื้อนท่ีอำจเกิดขึ้นได้ 

ข.  คุณลักษณะของตู้น  ำ 
 ตู้น้้ำดื่มต้องมีควำมปลอดภัย ทนทำน และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

(1) ตู้น้้ำ ต้องท้ำจำกวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีควำมทนทำน สำมำรถป้องกันอันตรำยจำก
กระแสไฟฟ้ำดูดได้ และมีลักษณะง่ำยต่อกำรท้ำควำมสะอำด ต้องไม่รั่วซึม 

(2) อุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับน้้ำ เช่น ถังส้ำรองน้้ำ ท่อน้้ำ หัวจ่ำยน้้ำ เป็นต้น ต้องท้ำ
จำกวัสดุที่ใช้กับอำหำร (Food Grade) ต้องไม่ท้ำให้น้้ำมีกลิ่น รส สีเปลี่ยนไปจำก
เดิมและไม่มีสำรพิษ 

(3) หัวจ่ำยน้้ำจะต้องสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ต้องสะอำดและช่องรับน้้ำ
ต้องมีประตูปิดได้มิดชิดเพ่ือป้องกันแมลงและสัตว์พำหะน้ำโรค 
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(4) ตู้น้้ำทั้งภำยนอกและภำยในรวมทั้งอุปกรณ์ท่ีสัมผัสโดยตรงกับน้้ำ ต้องสะอำด ไม่มี
ครำบสกปรก และตะไคร่น้้ำ 

ค.  กำรบ ำรุงรักษำและกำรท ำควำมสะอำด 
 ผู้ประกอบกิจกำรต้องดูแลบ้ำรุงรักษำให้ตู้น้้ำคงสภำพดีใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย ระบบ
กำรท้ำงำนส่วนใดที่เกิดช้ำรุดหรือบกพร่องจะต้องจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิม ดูแลรักษำ
ควำมสะอำดทั้งสถำนที่ตั้ง บริเวณท่ีตั้ง ตัวตู้ทั้งภำยนอกและภำยในตลอดทั้งวัสดุกรอง โดย 

(1) ตรวจสอบ ดูแลระบบกำรท้ำงำนของตู้น้้ำตำมข้อแนะน้ำของผลิตภัณฑ์ 
(2) ท้ำควำมสะอำดสถำนที่บริเวณท่ีตั้งของตู้น้้ำเป็นประจ้ำทุกวัน เพ่ือป้องกันกำรฟุ้ง

กระจำยของฝุ่นละอองและเชื้อโรค 
(3) ท้ำควำมสะอำดพ้ืนผิวตู้ ช่องระบำยน้้ำและหัวจ่ำยน้้ำเป็นประจ้ำทุกวันให้สะอำดไม่

มีครอบสกปรก ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนอ่ืนๆ 
(4) ล้ำงท้ำควำมสะอำดถังเก็บน้้ำภำยในตู้ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
(5) ล้ำงท้ำควำมสะอำดและเปลี่ยนไส้กรองตำมระยะเวลำ ข้อแนะน้ำของผลิตภัณฑ์เมื่อ

ผลกำรตรวจพบกำรปนเปื้อน เนื่องจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นระบบที่กรองผ่ำน
เยื่อกรอง เมมเบรน (Membrane) และเมื่อผ่ำนกำรกรอง จะมีสิ่งสกปรกหรือเชื้อ
โรคสะสมที่เยื่อกรอง ท้ำให้อุดตันต้องถอดเอำเยื่อกรองออกมำล้ำงท้ำควำมสะอำด 
เอำสิ่งอุดตันเหล่ำนั้นออก แต่ถ้ำปล่อยให้เยื่อกรองอุดตันมำกๆ ไม่ล้ำงท้ำควำม
สะอำดเยื่อกรองก็จะถูกย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ ท้ำให้เยื่อกรองฉีกขำด
และไม่สำมำรถกรองสิ่งสกปรกต่ำงๆ ในน้้ำได้ 

ง.  กำรบันทึกและกำรรำยงำน 
 ผู้ประกอบกำรต้องแสดงข้อมูล และรำยงำนเป็นเอกสำร เพ่ือให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้
ดังนี้ 

(1) บันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำและกำรดูแลบ้ำรุงรักษำตำมก้ำหนด โดยระบุเวลำ
และผู้ปฏิบัติหรือหน่วยงำน ที่ชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

(2) มีสัญลักษณ์แสดงคุณภำพน้้ำให้ผู้บริโภคทรำบอย่ำงเปิดเผย 
(3) รวบรวมและแสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำเพ่ือแสดงว่ำได้ด้ำเนินกำรตำม

ระยะเวลำที่ก้ำหนด และรู้ถึงคุณภำพน้้ำตลำดทั้งกำรปรับปรุงอย่ำงเหมำะสม 
 
 1.2.2  พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฉลำก และ
ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็น
สินค้ำท่ีควบคุมฉลำก รำยละเอียดดังนี้ 
  (1)  ข้อแนะน้ำในกำรใช้ต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก)  ต้องดูควำมสะอำดของหัวจ่ำยน้้ำ  
(ข)  ต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้บริกำรจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีลักษณะ

ไม่ถูกสุขอนำมัย 
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(ค)  ต้องใช้ภำชนะท่ีสะอำดในกำรบรรจุน้้ำ 
(ง)  ต้องหลีกเลี่ยงกำรดื่มน้้ำจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีสีกลิ่นหรือรสผิดปกติ 
(จ)  ไม่ควรน้ำภำชนะที่เคยบรรจุของเหลวชนิดอื่นมำบรรจุน้้ำ 

(2)  ระบวุันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด 
(3)  ค้ำเตือนต้องระบุว่ำ “ระวังอันตรำยหำกไม่ตรวจสอบวันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรองและ
 ตรวจสอบคุณภำพน้้ำ” ทั้งนี้ ข้อควำมที่เป็น “ค้ำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรหนำสีแดง
 ขนำดไม่ต่้ำกว่ำ 1 เซนติเมตรบนพื้นสีขำว 
      
ข้อควำมที่เป็นข้อแนะน้ำใน (1) กำรระบุข้อมูลใน (2) และค้ำเตือนใน (3) ต้องแสดงไว้ที่

ด้ำนหน้ำของตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในลักษณะคงทนถำวรที่สำมำรถเห็นและอ่ำนได้อย่ำง
ชัดเจน 

 
1.3  บทลงโทษ 
 1.3.1  บทลงโทษเกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำนตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 
  (1) ตำมมำตรำ 71 ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 กำรประกอบกิจกำร
 โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยต้องระวำงโทษจ้ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
 เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ้ำทั้งปรับ 
  (2) ตำมมำตรำ 74 ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 กำรไม่ปฏิบัติตำม
 ค้ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำรป้องกันเหตุร้ำคำญต้องระวำงโทษจ้ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
 ปรับไม่เกิน 2,000 บำท หรือทั้งจ้ำทั้งปรับ 
  (3) ตำมมำตรำ 76 ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ถ้ำไม่ปฏิบัติตำม
 เงื่อนไขในใบอนุญำตต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท 
  (4) ตำมมำตรำ 80 ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ฝ่ำฝืนข้อก้ำหนดของ
 ท้องถิ่นหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขทั่วไปส้ำหรับกิจกำรซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ต้องระวำงโทษ
 จ้ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ้ำทั้งปรับอีกไม่เกินวันละ 5,000 
 บำท ตลอดเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติตำมค้ำสั่ง 
  (5) ตำมมำตรำ 83 ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ผู้ได้รับอนุญำตไม่
 แสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบ
 กิจกำร ต้องระวำงโทษไม่เกิน 500 บำท เป็นต้น 
 
 1.3.2  บทลงโทษเกี่ยวกับกำรติดฉลำกค ำเตือนของตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 
  มำตรำ ๕๒ ของพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ใดขำยสินค้ำที่ควบคุม
 ฉลำกตำมมำตรำ ๓๐ โดยไม่มีฉลำกหรือมีฉลำกแต่ฉลำกหรือกำรแสดงฉลำกนั้นไม่ถูกต้อง หรือ
 ขำยสินค้ำที่มีฉลำกท่ีคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำกสั่งเลิกใช้ตำมมำตรำ ๓๓ ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่
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 แล้วว่ำกำรไม่มีฉลำกหรือกำรแสดงฉลำกดังกล่ำวนั้นไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ้ำคุก
 ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ้ำท้ังปรับ 

  ถ้ำกำรกระท้ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท้ำของผู้ผลิตเพ่ือขำย หรือผู้สั่งหรือน้ำเข้ำมำใน
 รำชอำณำจักรเพ่ือขำย ผู้กระท้ำต้องระวำงโทษจ้ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
 หรือทั้งจ้ำท้ังปรับ 
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บทท่ี 2 

กำรส ำรวจคุณภำพตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 
2.1  แบบส ำรวจตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 
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2.2  ตัวอย่ำงภำพถ่ำยรูปตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อใช้ประกอบแบบสอบถำม 
ภำพถ่ำย รำยละเอียด 

 

 
 

วันท่ีส้ำรวจ 2 ก.ค 59  
สถำนท่ีตั้ง หน้ำร้ำนเกมส์ ซ.วัฒนโยธิน 
เขตรำชวิถี กทม. 
1) ติดตั้งอยู่ข้ำงถนน ใกล้ท่อระบำยน้้ำทิ้ง 
2) มีฝุ่นเกำะที่ตัวตู้  
3) ไม่มีบันทึกวันท่ีเปลี่ยนไส้กรองและวัน  
ตรวจคณุภำพน้้ำ 

 

 
 

2) มีกำรติดใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
วันท่ีขอจดทะเบียน... และวันหมดอำยุ... 
(กรณีที่ไม่มีใบอนุญำตให้ระบุว่ำ “ไม่มี”) 

 

 
 

3) ช่องจ่ำยน้้ำและหัวจ่ำยน้้ำ 
- ช่องจ่ำยน้้ำไม่สะอำด 
- หัวจ่ำยน้้ำท้ำจำกสแตนเลส มีตะไคร่น้้ำ
เกำะบรเิวณหัวจำ่ย 
 

 

 
 

4) สติ๊กเกอร์ ข้อแนะน้ำกำรใช้ตู้น้ำ้ดื่ม
หยอดเหรียญอตัโนมตัิ และคำ้เตือน 
- สติ๊กเกอร์อยู่ในสภำพดี อ่ำนได้ชดัเจน 
- กรณีที่สติ๊กเกอร์ช้ำรดุให้ระบุว่ำ 
(ข้อควำมเลือนรำง หรือ อ่ำนไม่ชดัเจน) 
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2.3  วิธีกำรเก็บข้อมูล สรุปผลส ำรวจ และกำรใหข้้อเสนอแนะ 
 
       2.3.1  วิธีกำรเก็บข้อมูล 
       ผู้ส้ำรวจเก็บบันทึกข้อมูลด้วยแบบส้ำรวจและอุปกรณ์ถ่ำยภำพ โดยกำรออกส้ำรวจตู้น้้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ แบบกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือให้ได้
จ้ ำ น วนตำมต้ อ ง ก ำ ร โ ดย ไม่ มี ห ลั ก เ ก ณฑ์  กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง จ ะ เป็ น ใ ค รก็ ไ ด้ ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ให้ ข้ อ มู ล ไ ด้  
       โดยส้ำรวจ สถำนที่ตั้ง ลักษณะทำงกำยภำพ (ดูควำมสะอำดตัวตู้ - หัวจ่ำย - ห้องจ่ำยน้้ำ - ช่อง
หยอดเหรียญ) อำจใช้อุปกรณ์ไม้พันส้ำลีที่สะอำดตรวจเช็ดและหมุนภำยในหัวจ่ำย ส้ำรวจกำรติดสติ๊กเกอร์ตำม
ประกำศ สคบ. ตรวจดูใบอนุญำตประกอบกิจกำร กำรสอบถำมแหล่งที่มำของน้้ำดิบ กำรล้ำงท้ำควำมสะอำดและ
กำรบ้ำรุงรักษำ พร้อมถ่ำยภำพตู้น้้ำดื่มและองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ส้ำคัญให้ชัดเจน 
 
       2.3.2  กำรสรุปผลส ำรวจ 
       น้ำข้อมูลที่บันทึกในแบบส้ำรวจมำประเมินผลคิดเป็นร้อยละต่อจ้ำนวนของตู้น้้ำดื่มทั้งหมดที่ได้
ส้ำรวจ ตำมล้ำดับหัวข้อกำรส้ำรวจที่ได้แบ่งไว้ พร้อมจัดท้ำเล่มรำยงำนเพ่ือใช้ประกอบกำรร้องเรียนหรือเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องคุณภำพและควำมปลอดภัยตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ให้กับหน่วยงำนของรัฐ 
หรือเก็บเป็นบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบงำนวิจัยในครั้งต่อๆ ไป 
 
       2.3.3  กำรให้ข้อเสนอแนะ 
               ผู้ส้ำรวจน้ำรำยงำนสรุปผลไปใช้ประกอบกำรเขียนข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
คุณภำพและควำมปลอดภัยตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ โดยกำรท้ำหนังสือส่งไปยังหน่วยงำนของรัฐต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องแยกตำมแต่ละประเด็น ได้แก่ กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับใบอนุญำต สถำนที่ตั้ง ลักษณะทำงกำยภำพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ ส้ำนักงำนเขต / กรุงเทพมหำนคร (กทม.) กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรติดฉลำก หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบคือ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และปัญหำเกี่ยวกับคุณภำพน้้ำ ซึ่งมีส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
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บทท่ี 3 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
เรื่องคุณภำพและควำมปลอดภัยตู้น  ำดื่มหยอดเหรียญ 

 
3.1  เกี่ยวกับใบอนุญำต สถำนที่ตั ง ลักษณะทำงกำยภำพ: ส ำนักงำนเขต / กรุงเทพมหำนคร 
      3.1.1  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
     3.1.1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง 
   ศำลำว่ำกำรกรุงเทพฯ 1 
   ที่อยู่ : กรุงเทพมหำนคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสำชิงช้ำ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
   โทรศัพท์กลำง : 0-2221-2141-69 

   ศำลำว่ำกำรกรุงเทพฯ 2 
   ที่อยู่ : ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 2  ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400 

  กรณีต่ำงจังหวัด ท่ำนสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เช่น เทศบำล, 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล (อบต.), และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 

     3.1.1.2 สำยด่วน กทม. 1555 

     3.1.1.3 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทำงอินเทอร์เน็ต 

 

 
http://www.bangkok.go.th/rongtook/ 
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     3.1.1.4 ร้องทุกข์ผ่ำนระบบ Mobile Apps กรุงเทพตำสับปะรด 

 

   3.1.1.5 ท้ำหนังสือส่งส้ำนักงำนเขต / กรุงเทพมหำนคร 
        (ภำคผนวก ข) 

 

3.2  เกี่ยวกับกำรติดฉลำก: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
 3.2.1  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
   3.2.1.1  ร้องเรียนด้วยตนเอง 
   ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
   อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
   ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
   กรณีต่ำงจังหวัด ท่ำนสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังส้ำนักงำนคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
   ประจ้ำจังหวัด 

   3.2.1.2  สำยด่วน สคบ. 1166 
   3.2.1.3  ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (complain.ocbp.go.th) 

 
http://complain.ocpb.go.th/ 
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   3.2.1.4  ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค OCPB Complain, Mobile Application 
 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocpb.ocpbonline 

 
 3.2.1.5  ท ำหนังสือร้องเรียนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
      (ภำคผนวก ค) 

 

3.3  เกี่ยวกับคุณภำพน  ำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  
 ตำมประกำศส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง ค้ำชี้แจงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 362) 
พ.ศ. 2556 เรื่องน้้ำบริโภคจำกตู้น้้ำดื่มอัตโนมัติ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) หรือ ส้ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) 
 3.3.1  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  3.3.1.1  ร้องเรียนด้วยตนเอง 
   ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
   88/24 ถนนติวำนนท์ อ้ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
   โทรศัพท์ 0-2590-7000 
   กรณีต่ำงจังหวัด ท่ำนสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) 
  3.3.1.2  สำยด่วน อย. 1556 
  3.3.1.3  ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
   (ศรป.) 
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http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/online_regis.php 

 
  3.3.1.4 ท ำหนังสือร้องเรียนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
        (ภำคผนวก ง) 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

พรพิมล ทวีสวย, มลฤดี โพธิ์อินทร์. 2558. งำนวิจัยสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่ม 
            หยอดเหรียญ. 
 
กระทรวงสำธำรณสุข. 2553. “ค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข เรื่องแนวทำงกำรควบคุม 
            กำรประกอบกิจกำรตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2553” ประกำศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2547. 
 
ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้ำ 
            ที่ควบคุมฉลำก. 
 
กรมอนำมัย, กระทรวงสำธำรณสุข. 2535. “คู่มือปฏิบัติ ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ กำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย 

            ต่อสุขภำพ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535”. 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
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ภำคผนวก ข   

ตัวอย่ำงกำรท ำหนังสือส่ง ส ำนักงำนเขต / กรุงเทพมหำนคร (กทม.)      
ที่ …………../ ๒๕๕๘ 

๑๙  ตุลำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง ขอเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมไมป่ลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตูน้้้ำดื่มหยอดเหรียญ 

เรียน ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร 

สิ่งทีส่งมำด้วย ๑. เอกสำรผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตูน้้้ำดื่มหยอดเหรียญ 
๒. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรก้ำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

เนื่องด้วย คณะอนุกรรมกำรด้ำนอำหำร ยำ และผลิตภัณฑ์สุขภำพ ซึ่งท้ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระ
เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคภำคประชำชน ได้มีกำรด้ำเนินงำนติดตำมสถำนกำรณ์ปัญหำผู้บริโภค โดยศึกษำวิจัย 
“สถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ” และได้จัดกำรประชุมระดมสมองต่อกำร
แก้ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ  เมื่อวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค อนุสำวรีย์ชัยฯ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ
โดยหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคประชำชน ขอขอบคุณท่ำนที่ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมหำ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ ซึ่งจำกกำรประชุมดังกล่ำวมีข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อหน่วยงำนของท่ำน ดังนี้  

๑.๑ ผู้ประกอบกำรต้องขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญและต้องปฏิบัติและจัดสถำนที่ส้ำหรับ
ประกอบกิจกำรนั้นให้ถูกต้องด้วย เช่น สถำนที่นั้นต้องตั้งในบริเวณที่เหมำะสมก่อนกำรติดตั้งตู้ 

๑.๒ ติดตำมและตรวจสอบตู้น้้ำดืม่หยอดเหรียญที่ติดตั้งแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหำนครว่ำได้รับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรหรือไม่ ถ้ำตรวจพบว่ำตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญนั้นไม่ได้รับใบอนุญำตสำมำรถติดต่อเจ้ำของตู้ได้ให้เรียกมำด้ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย กรณีไม่สำมำรถติดต่อเจ้ำของตู้ได้ให้ด้ำเนินกำรรื้อถอนตู้ออกที่จำกพื้นที่ 

๑.๓ ติดสติกเกอร์ทุกตู้ที่ได้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรปีต่อปีตำมกำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้ผู้บริโภค
เห็นได้ชัดเจน 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและด้ำเนินกำรโดยเครือข่ำยผู้บริโภคและคณะกรรมกำรองค์กำร อิสระเพื่อกำร
คุ้มครองผู้บริโภคพร้อมที่จะร่วมมือในกำรด้ำเนินกำร เพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้บริโภค 

ขอแสดงควำมนับถือ 

( รศ.ดร.จิรำพร  ลิ้มปำนำนนท์ ) 
ประธำนคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคประชำชน 

ส้ำเนำเรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
ติดต่อประสำนงำน :  นำงสำวมลฤดี โพธิ์อินทร์ โทร.๐๒-๒๔๘-๓๗๓๗ ต่อ ๑๒๓
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คู่มือปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภยัของตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 
อนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) 
 

ภำคผนวก ค   

ตัวอย่ำงกำรท ำหนังสือส่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
ที่ …………../ ๒๕๕๘ 

๑๙  ตลุำคม  ๒๕๕๘ 

เร่ือง ขอสอบถำมและเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดืม่จำกตู้น้ำ้ดื่มหยอดเหรยีญ 
เรียน นำยอ้ำพล  วงศ์ศิริ       เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุม้ครองผู้บริโภค 
สิ่งทีส่งมำด้วย ๑. เอกสำรผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์ควำมปลอดภยัของกำรบริโภคน้ำ้ดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ 
  ๒. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรก้ำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ตำมท่ีได้มีจดหมำยเรียนเชิญท่ำน เลขท่ี๐๓๒(๒)/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๐๕ สิงหำคม ๒๕๕๘  โดยคณะอนุกรรมกำรด้ำนอำหำร ยำ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ซ่ึงท้ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครองผู้ บริโภคภำคประชำชน ได้มีกำรด้ำเนินงำนติดตำม
สถำนกำรณ์ปัญหำผู้บริโภค โดยศึกษำวิจัย “สถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ” และได้จัดกำร
ประชุมระดมสมองต่อกำรแก้ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ เมื่อวันท่ี ๙ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค อนุสำวรีย์ชัยฯ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญโดยหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง ซ่ึงท่ำนไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมเวทีดังกล่ำว ในขณะท่ีมีหน่วยงำนดังน้ีส้ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร ส้ำนัก อำหำร ส้ำนัก
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ส้ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค 
เข้ำร่วมเวทีอย่ำงแข็งขันเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภค 

จำกเวทีดังกล่ำวมีค้ำถำมต่อหน่วยงำนของท่ำน ดังน้ี นับต้ังแต่ออกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก ฉบับท่ี ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) 
เรื่องให้ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้ำท่ีควบคุมฉลำก ได้มีกำรด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศอย่ำงไรต่อผู้ประกอบกำรที่กระ ท้ำ
ควำมผิดเรื่องฉลำก เนื่องจำกผลจำกกำรส้ำรวจกำรติดฉลำกตู้น้้ำด่ืมหยอดเหรียญในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ73.9%ไม่มีกำรติดฉลำกตำม
ประกำศดังกล่ำว และหน่วยงำนของท่ำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงไร กรุณำตอบค้ำถำมเพื่อจะได้ส่งค้ำตอบน้ีไปยังหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมเวที
ดังกล่ำวต่อไป 

 ในเวทีมีข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อหน่วยงำนของท่ำน ดังน้ี  

๑.๑ บังคับให้ผู้ประกอบกำรตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรแล้วต้องมำขออนุญำตกำรติดฉลำก ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก ฉบับท่ี ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่องให้ตู้น้้ำด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้ำท่ีควบคุมฉลำก 

๑.๒ ติดตำมกำรติดฉลำกและกำรระบุวันเดือนปีท่ีเปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด วันเดือนปีท่ีตรวจสอบหัวจ่ำยน้้ำ ช่องรับน้้ำ ช่องรับ
เหรียญ และรำยงำนกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำ  

๑.๓ บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังต่อผู้ผลิตเพื่อขำยหรือผู้สั่งหรือน้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อขำย ไมมีกำรติดฉลำกหรือกำร
แสดงฉลำกน้ันไม่ถูกต้อง ต้องระวำงโทษจ้ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ้ำท้ังปรับ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและด้ำเนินกำรโดยเครือข่ำยผู้บริโภคและคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค
พร้อมท่ีจะร่วมมือในกำรด้ำเนินกำร เพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้บริโภค 

ขอแสดงควำมนับถือ 

( รศ.ดร.จริำพร  ลิม้ปำนำนนท์ ) 
ประธำนคณะกรรมกำรองค์กำรอสิระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคประชำชน 

ติดต่อประสำนงำน :  นำงสำวมลฤดี โพธ์ิอินทร์ โทร.๐๒-๒๔๘-๓๗๓๗ ต่อ ๑๒๓ 
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คู่มือปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภยัของตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 
อนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) 

 

ภำคผนวก ง   

ตัวอย่ำงกำรท ำหนังสือส่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  
ที่ …………../ ๒๕๕๘ 

 

๑๙  ตลุำคม  ๒๕๕๘ 

เร่ือง ขอเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบรโิภคน้้ำดื่มจำกตู้น้ำ้ดื่มหยอดเหรียญ 

เรียน ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักอำหำร ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

สิ่งทีส่งมำด้วย ๑. เอกสำรผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์ควำมปลอดภยัของกำรบริโภคน้ำ้ดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ 

  ๒. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรก้ำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

เนื่องด้วย คณะอนุกรรมกำรด้ำนอำหำร ยำ และผลิตภัณฑ์สุขภำพ ซึ่งท้ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำร
คุ้มครองผู้บริโภคภำคประชำชน ได้มีกำรด้ำเนินงำนติดตำมสถำนกำรณ์ปัญหำผู้บริโภค โดยศึกษำวิจัย “สถำนกำรณ์ควำม
ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ” และได้จัดกำรประชุมระดมสมองต่อกำรแก้ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของ
กำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ เมื่อวันท่ี ๙ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค อนุสำวรีย์ชัยฯ เพื่อหำแนวทำงกำร
แก้ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยของกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญโดยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคประชำชน ขอขอบคุณท่ำนที่ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำ ซึ่งจำกกำรประชุมดังกล่ำวมีข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อหน่วยงำนของท่ำน ดังนี้  

๑.๑ ควรเก็บตัวอย่ำงน้้ำตรวจวิเครำะห์ เพื่อเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในกำรบริโภคน้้ำดื่มจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ และ
เปิดเผยผลกำรตรวจวิเครำะห์น้้ำดื่มให้ผู้บริโภครับรู้ 

๑.๒ กรณีที่คุณภำพน้้ำที่ผลิตจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับที่ 
๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้้ำบริโภคจำกตู้น้้ำดื่มอัตโนมัติ ให้ด้ำเนินคดีกำรกระท้ำควำมผิดตำมมำตร ๒๕(๑) เรื่องอำหำรไม่บริสุทธ์ิ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและด้ำเนินกำรโดยเครือข่ำยผู้บริโภคและคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคพร้อมที่จะร่วมมือในกำรด้ำเนินกำร เพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้บริโภค 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
( รศ.ดร.จริำพร  ลิม้ปำนำนนท์ ) 

ประธำนคณะกรรมกำรองค์กำรอสิระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคประชำชน 
 
ส้ำเนำเรียน เลขำธิกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ติดต่อประสำนงำน :  นำงสำวมลฤดี โพธ์ิอินทร์ โทร.๐๒-๒๔๘-๓๗๓๗ ต่อ ๑๒๓ 
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คู่มือปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภยัของตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 
อนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) 
 

ภำคผนวก จ   

ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข 
เร่ือง แนวทำงกำรควบคุมกำรประกอบกจิกำรตู้น  ำด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

--------------------------------------------- 

        ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศให้ “กำรผลิตน้้ำกลั่น น้้ำบริโภค” เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ตำมมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมกำรสำธำรณสุขในครำวประชุมครั้งที่ ๕๔-๒/
๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๕๒ มีมติให้ออกค้ำแนะน้ำเรื่องแนวทำงกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อ
เป็นแนวทำงแก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อก้ำหนดของท้องถิ่นต่อไป 

   อำศัยอ้ำนำจควำมในมำตรำ ๑๐(๓) แห่งพระรำชบญัญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมกำร
สำธำรณสุขจึงออกค้ำแนะนำ้ ไว้ดงัต่อไปนี ้
   ข้อ ๑ ในค้ำแนะน้ำนี้ 
    “กิจกำรตู้น้้ำดืม่หยอดเหรยีญ” หมำยควำมว่ำ สถำนท่ีที่ท้ำกำรผลิตน้้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่
ภำชนะต่ำงๆ โดยมีกำรจ่ำยเงินเปน็ค่ำน้้ำบริโภค ณ สถำนท่ีผลิตน้้ำ    
   ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถำนท่ีตั้ง 
    สถำนท่ีตั้งตู้น้้ำดืม่ต้องอยู่ในท่ีที่จะไม่ท้ำให้น้้ำดืม่เกิดกำรปนเปื้อนไดง่้ำยโดย 
    ๒.๑ ตั้งอยู่ห่ำงไกลจำกบริเวณที่มฝีุ่นมำก แหล่งระบำยน้ำ้ และแหลง่ขยะมูลฝอย 
    ๒.๒ ต้องเป็นสถำนท่ีที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พำหะน้ำโรค 
    ๒.๓ บริเวณพื้นท่ีตั้งตู้น้้ำไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีกำรระบำยน้้ำท่ีถกูสุขลักษณะ 
    ๒.๔ กำรติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจำกพ้ืนอย่ำงน้อย 10 เซนติเมตร 
    ๒.๕ จดัให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีควำมสูงตำมควำมเหมำะสมส้ำหรับวำงภำชนะบรรจุน้้ำ 
   ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณุลักษณะตู้น้ำ้ 
    ๓.๑ ตู้น้้ำและอุปกรณต์้องท้ำจำกวัสดุที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
    ๓.๒ ตู้น้้ำจะต้องมีควำมสะอำดอยำ่งสม่้ำเสมอและไม่รั่วซมึ รวมทั้งสำมำรถท้ำควำมสะอำดและ
เคลื่อนย้ำยได้ง่ำย 
    ๓.๓ หัวจำ่ยน้้ำและส่วนท่ีสัมผัสน้ำ้ต้องท้ำจำกวัสดุที่ใช้กับอำหำรเทำ่นั้น 
 (Food Grade) และหัวจ่ำยน้้ำตอ้งสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนตเิมตร 
   ข้อ ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้้ำและคณุภำพน้้ำ  
    ๔.๑ แหล่งน้้ำท่ีน้ำมำใช้ต้องมีคณุภำพดี เช่น น้้ำประปำ น้้ำจำกบ่อบำดำล 
    ๔.๒ กรณีทีผู่้ประกอบกิจกำรผลิตน้้ำเพื่อใช้ในกำรประกอบกิจกำรเอง ต้องมีระบบกำรตรวจสอบ 
กำรควบคุมและกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำที่ผลิตใหม้ีคุณภำพด ี
    ๔.๓ มีกำรปรบัปรุงคณุภำพน้้ำตำมควำมจ้ำเป็นของคุณภำพแหล่งน้ำ้ เพื่อให้ได้น้้ำบรโิภคที่มี
คุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยน้้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
   ข้อ ๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนน้้ำบริโภค 
    ๕.๑ มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เพื่อวิเครำะห์คณุภำพน้้ำบริโภค
ทำงด้ำนกำยภำพ เคมี และแบคทเีรีย อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 
    ๕.๒ มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้้ำเพื่อตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่ำงง่ำยใน
ภำคสนำม อย่ำงน้้ำ 1 ครั้ง/เดือน 
   ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบ้ำรงุรักษำและกำรท้ำควำมสะอำด 
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    ๖.๑ มีกำรท้ำควำมสะอำดสถำนที บริเวณที่ตั้งของตู้น้้ำเป็นประจำ้วัน 
    ๖.๒ มีกำรท้ำควำมสะอำดพื้นผิวตู ้ช่องระบำยน้้ำและหัวจ่ำยน้้ำเป็นประจ้ำวัน 
    ๖.๓ ล้ำงท้ำควำมสะอำดถังเก็บน้้ำภำยในตู้ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
    ๖.๔ ล้ำงท้ำควำมสะอำดและเปลีย่นวัสดุกรองตำมระยะเวลำข้อแนะน้ำของผลิตภัณฑ์ท่ีก้ำหนด หรือ
เมื่อพบผลกำรตรวจผดิปกตมิำตรฐำน 
   ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบันทึกและกำรรำยงำน  
    จัดท้ำระบบข้อมูลและกำรรำยงำนอย่ำงน้อย ดังน้ี 
    ๗.๑ บันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำและกำรดูแลบำ้รุงรักษำตำมตำรำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่้ำเสมอ 
    ๗.๒ รวบรวมข้อมลูผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
    ๗.๓ จดัให้มสีัญลักษณ์แสดงคุณภำพน้้ำบริโภคไดม้ำตรฐำนหรือปรับปรุงต่อผู้บรโิภคอยำ่งเปิดเผย
เป็นประจำ้วัน 
   ข้อ ๘ ในกรณีที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นใดได้ออกข้อก้ำหนดของท้องถิ่นว่ำด้วยกำรควบคมุกำรประกอบกจิกำรตู้
น้้ำดื่มหยอดเหรยีญแล้ว ให้ประชำสัมพันธ์และชี้แจงข้อก้ำหนดของท้องถิ่นในเรื่องดังกล่ำวให้ผู้ประกอบกิจกำรและประชำชน
ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ในกำรบังคับใช้ต่อไป 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓ 

ไพจิตร์ วรำชิต 

(นำยไพจิตร์ วรำชิต) 
ปลัตกระทรวงสำธำรณสุช 

ประธำนคณะกรรมกำรสำธำรณสขุ 

                ส้ำเนำถูกต้อง 
                สมชำย ตู้แก้ว 
            (นำยสมชำย ตู้แก้ว) 
ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์บริหำรกฎหมำยสำธำรณสุข 
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ภำคผนวก ฉ   

หน้ำ ๕๙ 
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง                         รำชกิจจำนุเบกษำ                                        ๘ ธันวำคม ๒๕๕๓ 

 
ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก 

ฉบับท่ี ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
เร่ือง ให้ตู้น  ำด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้ำท่ีควบคุมฉลำก 

 
โดยที่ปรำกฏว่ำในปัจจุบันได้มีกำรให้บริกำรตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแก่ผู้บริโภคเป็นจ้ำนวนมำกกระจำยอยู่ทั้ง

กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดโดยเฉพำะชุมชนและที่พักอำศัยแต่จำกกำรตรวจสอบของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพบว่ำ
น้้ำจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติพบกำรปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้บริโภคดังนั้นกำรก้ำหนดให้ตู้น้้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติต้องแสดงข้อแนะน้ำและค้ำเตือนไว้ในฉลำกจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับควำมปลอดภัยจึงสมควร
ก้ำหนดให้ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้ำที่ควบคุมฉลำก 

อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับ
กำรจ้ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งตำมมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท้ำได้โดยอำศัยอ้ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำกจึงออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ1 ในประกำศนี้ 
“ตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์ส้ำหรับติดตั้งกับท่อจ่ำยน้้ำเพื่อกรองน้้ำให้สะอำด ก้ำจัดสิ่ง

ปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในกำรดื่มได้แก่ ควำมขุ่น สี กลิ่นแบคทีเรียบำงชนิด ที่อำจปนเปื้อนในระบบส่งน้้ำ ถังพักน้้ำ หรือ
ระบบท่อจ่ำยน้้ำซึ่งมีกำรน้ำน้้ำมำกักเก็บไว้และจ้ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคโดยผ่ำนเครื่องอัตโนมัติ 

ข้อ ๒ ใหตู้้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้ำท่ีควบคุมฉลำก 
ข้อ ๓ ฉลำกของสินค้ำท่ีควบคุมฉลำกตำมข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตำมข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แห่งประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำกเรื่องลักษณะ
ของฉลำกสินค้ำท่ีควบคุมฉลำก พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันท่ี ๒๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ระบุรำยละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ในฉลำกด้วย 

(๑) ข้อแนะน้ำในกำรใช้ต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ต้องดูควำมสะอำดของหัวจ่ำยน้้ำ 
(ข) ต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้บริกำรจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีลักษณะไม่ถูกสุขอนำมัย 
(ค) ต้องใช้ภำชนะท่ีสะอำดในกำรบรรจุน้้ำ 
(ง) ต้องหลีกเลี่ยงกำรดื่มน้้ำจำกตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีสีกลิ่นหรือรสผิดปกติ 
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หน้ำ ๖๐ 
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(จ) ไม่ควรน้ำภำชนะท่ีเคยบรรจุของเหลวชนิดอื่นมำบรรจุน้้ำ 

 (๒) ระบุวันเดือนปีท่ีเปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด 
 (๓) ค้ำเตือนต้องระบุว่ำ“ระวังอันตรำยหำกไม่ตรวจสอบวันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภำพน้้ำ” ทั้งนี้ 

ข้อควำมที่เป็น “ค้ำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรหนำสีแดงขนำดไม่ต่้ำกว่ำ ๑ เซนติเมตรบนพ้ืนสีขำว 
ข้อควำมที่เป็นข้อแนะน้ำใน (๑) กำรระบุข้อมูลใน (๒) และค้ำเตือนใน (๓) ต้องแสดงไว้ 

ที่ด้ำนหน้ำของตู้น้้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในลักษณะคงทนถำวรที่สำมำรถเห็นและอ่ำนได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ ๔ ประกำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใน  

รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

ประกำศ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นิโรธ เจรญิประกอบ 

ประธำนกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก 
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