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-ร่าง-

ข"อบัญญัติ
เรื่อง
การควบคุมการประกอบกิจการ
ตู"น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ
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องคFการบริหารสHวนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
-ร่างบันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข"อบัญญัติองคFการบริหารสHวนตำบลวังน้ำเขียว
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู"น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. .....................
-----------------------------------หลักการ
เพื่อให)มีข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว ว9าด)วยการควบคุมการประกอบกิจการตู)น้ำ
หยอดเหรียญใช)บังคับในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว

เหตุผล
ด)วยปGจจุบันน้ำบริโภคจากตู)น้ำดื่ม ได)รับความนิยมบริโภคอย9างแพร9หลาย กระทรวงสาธารณสุขใน
ฐานะหน9วยงานผู)รับผิดชอบ จึงได)กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำบริโภคจากตู)น้ำเพื่อคุ)มครองความปลอดภัยของ
ผู) บ ริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๓๖๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อ ง น้ ำบริโภคจากตู) น้ ำดื่ ม อั ต โนมั ติ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป]ดสนิท ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ.๒๕๓๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป]ดสนิท(ฉบับที่๒) ตลอดจนคณะกรรมการ
สาธารณสุขที่ได)มีคำแนะนำ เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู)น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให)
องค4กรปกครองส9วนท)องถิ่นได)ใช)เป_นแนวทางในการดำเนินการออกข)อบังคับของท)องถิ่น
องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวเห็นเป_นการจำเป_นที่ต)องออกข)อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตู)น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให)เกิดความคุ)มครองผู)บริโภค เพราะกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ เป_นสินค)าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว9าด)วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓)อีกทั้งกิจการ
น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป_นกิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตามข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบล
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วังน้ำเขียว เรื่อง กิจการที่เป_นอันตรายต9อสุขภาพด)วย จึงเห็นควรตราข)อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อใช)บังคับภายในพื้นที่ตำบล
วังน้ำเขียวต9อไป

-รHางข"อบัญญัติองคFการบริหารสHวนตำบล
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู"น้ำดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. .............
--------------------โดยที่เป_นการสมควรตราข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว ว9าด)วยการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู)น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห9งพระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค4การบริหารส9วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค4การบริหารส9วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบกั บ มาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๓ แห9 ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวโดยได)รับความเห็นชอบของสภา
องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวและนายอำเภอกำแพงแสนจึงตราข)อบัญญัติไว) ดังต9อไปนี้
ข)อ ๑. ข)อบัญญัตินี้เรียกว9า “ข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว เรื่อง การควบคุม
การประกอบกิจการตู)น้ำดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. ..................”
ข)อ ๒. ข)อบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว ตั้งแต9วันที่ได)ประกาศ
ไว)โดยเป]ดเผย ณ สำนักงานองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวแล)วสิบห)าวัน
ข)อ ๓. นับแต9วันที่ข)อบัญญัตินี้ใช)บังคับเป_นต)นไป บรรดาข)อบัญญัติ ข)อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใด
ในส9วนที่ตราไว)แล)ว ซึ่งขัดหรือแย)งกับข)อบัญญัตินี้ ให)ใช)ข)อบัญญัตินี้แทน
ข)อ ๔. ในข)อบัญญัตินี้
“กิจการตู)น้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส9ภาชนะ
ต9างๆโดยมีการจ9ายเงินเป_นค9าน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ
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“ผู)ประกอบกิจการตู)น้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือกลุ9มบุคคล ซึ่งประกอบ
กิจการตู)น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
“เจ)าพนักงานท)องถิ่น” หมายถึง นายกองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
“เจ)าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ)าพนักงานซึ่งได)รับการแต9งตั้งตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจ)าหน)าที่” หมายถึง พนักงานส9วนตำบลที่ได)รับการแต9งตั้งจากเจ)าพนักงานท)องถิ่นให)
ปฏิบัติงานตามข)อบัญญัตินี้
ข)อ ๕. ให)กิจการที่เป_นอันตรายต9อสุขภาพประเภทตู)น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป_นกิจการที่ต)องมีการ
ควบคุมในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
ข)อ ๖. เมื่อพ)นกำหนดเก)าสิบวัน นับแต9วันที่ข)อบัญญัตินี้มีผลใช)บังคับ ห)ามมิให)ผู)ใดดำเนินกิจการ
ตามประเภทที่ระบุไว)ในข)อ ๕ ในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวในลักษณะที่เป_นการค)า เว)นแต9จะได)รับ
อนุญาตจากเจ)าพนักงานท)องถิ่น
ข)อ ๗. ผู)ใดประสงค4ที่จะประกอบกิจการที่เป_นอันตรายต9อสุขภาพ ซึ่งต)องควบคุมตามข)อบัญญัติ
นี้ให)ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต9อเจ)าพนักงานท)องถิ่นพร)อมหลักฐานต9าง ๆ ตามที่องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
กำหนด
ข)อ ๘. ผู)ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป_นอันตรายต9อสุขภาพ ซึ่งต)องควบคุมตามข)อบัญญัติ
นี้ ต)องปฏิบัติตามหลักเกณฑ4ประกอบกิจการค)านั้นๆ ให)เป_นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด)วยสุขลักษณะดังต9อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ4เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สถานที่ตั้งตู)น้ำดื่มต)องอยู9ในที่ที่จะไม9ทำให)น้ำดื่มเกิด
การปนเปjkอนได)ง9าย โดย
(๑.๑) ต)องอยู9ห9างไกลจากบริเวณที่มีฝุmนมาก แหล9งระบายน้ำเสีย แหล9งขยะ
มูลฝอย
(๑.๒) ต)องเป_นสถานที่ที่ไม9มีแหล9งและสัตว4พาหะนำโรค
(๑.๓) บริเวณพืน/ ทีต3 งั / ตูน้ /ํา ไม่เฉอะแฉะ สกปรก และมีการระบายนํ/าทีถ3 กู
สุขลักษณะ
(๑.๔) การติดตั้งตู)ต)องยกระดับสูงจากพื้นอย9างน)อย ๑๐ เซนติเมตร
(๑.๕) จัดให)มีอุปกรณ4เพียงพอ และมีความสูงตามความเหมาะสม สำหรับวาง
ภาชนะบรรจุน้ำ
(๒) หลักเกณฑ4เกี่ยวกับคุณลักษณะน้ำ
(๒.๑) ตู)น้ำและอุปกรณ4 ต)องทำจากวัสดุที่ไม9เป_นอันตรายต9อสุขภาพ
(๒.๒) ตู)น้ำจะต)องมีความสะอาดอย9างสม่ำเสมอและไม9รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำ
ความสะอาดและเคลื่อนย)ายได)ง9าย
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(๒.๓) หัวจ9ายน้ำและส9วนที่สัมผัสน้ำต)องทำจากวัสดุที่ใช)กับอาหารเท9านั้น และ
หัวจ9ายน้ำต)องสูงจากพื้นไม9น)อยกว9า ๖๐ เซนติเมตร
(๓) หลักเกณฑ4เกี่ยวกับแหล9งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
(๓.๑) แหล9งน้ำที่นำมาใช)ต)องมีคุณภาพดี เช9นน้ำประปา น้ำจากบ9อบาดาล
(๓.๒) กรณี ที่ผู)ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช)ในการประกอบกิจการเองต)องมี
ระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให)มีคุณภาพดี
(๓.๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป_นของคุณภาพแหล9งน้ำ เพื่อให)ได)
น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว9าด)วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป]ดสนิท
(๓.๔) มี ป ริมาณฟลูออไรด4 ในน้ ำเป_ น ไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว9าด)วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป]ดสนิท
(๔) หลักเกณฑ4เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค
(๔.๑) มี ก ารเก็ บ ตั ว อย9 า งน้ ำ ส9 ง ตรวจ ณ ห) อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร4 เพื่ อ
วิเคราะห4คุณภาพน้ำบริโภคทางด)านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย9างน)อย ๑ ครั้ง/ปq
(๔.๒) มี การเก็ บ ตั วอย9 างน้ ำเพื่ อ ตรวจวิเคราะห4 ท างด) านแบคที เรียโดยใช) ชุด
ตรวจวัดอย9างง9ายในภาคสนามอย9างน)อย ๑ เดือน/ครั้ง
(๕) หลักเกณฑ4เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
(๕.๑) มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู)น้ำเป_นประจำ
(๕.๒) มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู) ช9องระบายน้ำและหัวจ9ายเป_นประจำวัน
(๕.๓) ล)างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู)อย9างน)อย ๑ เดือน/ครั้ง
(๕.๔) ล)างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข)อแนะนำของ
ผลิตภัณฑ4ที่กำหนด หรือก9อนหน)านั้นหากพบผลตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน
(๖) หลั ก เกณฑ4 เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก และรายงานจั ด ทำระบบข) อ มู ล และการรายงาน
อย9างน)อย ดังนี้
(๖.๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษา
ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย9างสม่ำเสมอ
(๖.๒) รวบรวมข)อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน9วยงานที่เกี่ยวข)อง
(๖.๓) จัดให)มีสัญลักษณ4 แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได)มาตรฐานหรือปรับปรุงต9อ
ผู)บริโภคอย9างเป]ดเผยเป_นประจำวัน
ข)อ ๙. เมื่อเจ)าพนักงานท)องถิ่น ได)พิจารณาแล)วเห็นว9า ผู)ขอใบอนุญาต ได)ปฏิบัติการครบถ)วน
ตามความในข)อ ๘ และการอนุญาตนั้นไม9เป_นเหตุกระทบกระเทือนต9อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให)ออก
ใบอนุญาต
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ข)อ ๑๐. ผู)ได)รับอนุญาตต)องมารับใบอนุญาตพร)อมกับชำระค9าธรรมเนียมตามอัตราท)ายข)อบัญญัติ
นี้ภายในกำหนดสิบห)าวันนับแต9วันที่ได)รับหนังสือแจ)งจากเจ)าพนักงานท)องถิ่นหากมิได)มารับใบอนุญาตและชำระ
ค9าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว9าสละสิทธิ์
ข)อ ๑๑. ผู)รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการค)าซึ่งกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัตินี้จะต)องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ4 เงื่อนไขอันเกี่ยวด)วยสุขลักษณะในข)อ ๘
ข) อ ๑๒. ให) เจ) า พนั ก งานท) อ งถิ่ น มี อ ำนาจกำหนดหลั ก เกณฑ4 เงื่ อ นไขโดยเฉพาะระบุ ไว) ใน
ใบอนุญาตให)ผู)รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อปtองกันอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว)โดยทั่วไป
ตามข)อ ๑๑ ได)
ข)อ ๑๓. ให)เจ)าพนักงานท)องถิ่น เรียกเก็บค9าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให)ประกอบกิจการตู)
น้ำหยอดเหรียญ ซึ่งกำหนดให)ควบคุมตามอัตราท)ายข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
ข)อ ๑๔. ใบอนุญาตให)มีอายุหนึ่งปqนับตั้งแต9วันที่ออกใบอนุญาตและให)ใช)เพียงในเขตองค4การ
บริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
ข)อ ๑๕. การต9อใบอนุญาตจะต)องยื่นคำขอต9อเจ)าพนักงานท)องถิ่นก9อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได)
ยื่นคำขอพร)อมกับชำระค9าธรรมเนียมแล)วให)ประกอบกิจการต9อไปได) จนกว9าเจ)าพนักงานท)องถิ่นจะสั่งไม9ให)ต9อ
ใบอนุญาต หากมิได)ชำระค9าธรรมเนียมก9อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต)องชำระค9าปรับเพิ่มขึ้นอีกร)อยละยี่สิบของ
จำนวนค9าธรรมเนียมที่ค)างชำระ
ข)อ ๑๖. เมื่อผู)รับใบอนุญาต ไม9ประสงค4จะประกอบกิจการต9อไป ให)ยื่นคำร)องบอกเลิกกิจการต9อ
เจ)าพนักงานท)องถิ่น
ท)องถิ่น

ข)อ ๑๗. หากผู)รับใบอนุญาต ประสงค4จะแก)ไขรายการในใบอนุญาต ให)ยื่นคำขอต9อเจ)าพนักงาน

ข)อ ๑๘. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระที่สำคัญให)ผู)รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต9อเจ)าพนักงานท)องถิ่น ภายในสิบห)าวัน นับตั้งแต9วันที่ได)รับทราบถึงการสูญหาย
ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญแล)วแต9กรณี พร)อมหลักฐาน ดังต9อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ)งความต9อสถานีตำรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ
ข)อ ๑๙. การออกใบแทนใบอนุญาต ให)เจ)าพนักงานท)องถิ่น ดำเนินการตามหลักเกณฑ4 วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญ าต ให)ประทับตราสีแดงคำว9า “ใบแทน” กำกับไว)ด)วย
และให) มี วัน เดื อน ปq ที่ ออกใบแทน พร)อมทั้ งลงลายมื อชื่ อเจ) าพนั กงานท) องถิ่ น หรือผู) ที่ ได) รับ มอบหมาย
เจ)าพนักงานท)องถิ่น ในใบแทนและต)นขั้วใบแทน
(๒) ให)ใช)ใบแทนใบอนุญาตได)เท9ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
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(๓) บันทึกด)านหลังต)นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด
ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล)วแต9กรณี และลง เล9มที่ เลขที่ ปq ของใบแทนใบอนุญาต
ข)อ ๒๐. ผู)รับใบอนุญาตตามข)อบัญญัติตำบลนี้ ต)องแสดงใบอนุญาตไว)โดยเป]ดเผยและเห็นได)ง9าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข)อ ๒๑. ผู)รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการค)า ซึ่งกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัตินี้ ไม9ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม9ถูกต)องตามข)อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว)ในใบอนุญาตนั้น เจ)าพนักงานท)องถิ่นมีอำนาจสั่งพัก
ใช)ใบอนุญาตได)ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม9เกินสิบห)าวัน กรณีที่ถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตมาแล)วสองครั้ง และมี
เหตุที่จะต)องถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตอีก เจ)าพนักงานท)องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได)
ข)อ ๒๒. ผู)ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม9ได)จนกว9าจะพ)นกำหนดหนึ่งปqนับแต9วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข) อ ๒๓. ผู) รั บ ใบอนุ ญ าตให) ป ระกอบกิ จ การ ซึ่ ง กำหนดให) ค วบคุ ม ตามข) อ บั ญ ญั ติ ต ำบลนี้
ไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม9ถูกต)องตามข)อบัญญัติตำบลนี้ หรือเงื่อนไข โดยเฉพาะที่ระบุไว)ในใบอนุญาต เจ)าพนักงาน
ท)องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช)ใบอนุญาตได)ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม9เกินสิบห)าวัน
กรณี ที่ ถู ก สั่ ง พั ก ใช) ใบอนุ ญ าตมาแล) ว สองครั้ ง และมี เหตุ ผ ลที่ จ ะต) อ งถู ก สั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าตอี ก
เจ)าพนักงานท)องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได)
ข)อ ๒๔. เมื่อพ)นกำหนดเก)าสิบวันนับแต9วันที่ข)อบัญ ญั ตินี้บังคับใช) ผู)ดำเนินการตามประเภท
ที่ข)อบัญญัตินี้กำหนดเป_นกิจการที่ต)องมีการควบคุมตามข)อ ๔ ในลักษณะที่เป_นการค)าโดยไม9ได)รับอนุญาตจาก
เจ)าพนักงานท)องถิ่นตามข)อ ๙ มีความผิดต)องระวางโทษปรับไม9เกินหนึ่งพันบาทถ)วน
ข) อ ๒๕. ผู) ด ำเนิ น กิ จ กรรมที่ ต) อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข) อ บั ญ ญั ติ นี้ ผู) ใดฝm า ฝj น ไม9 ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ4 และเงื่อนไขทั่วไปที่กำหนดไว)ในข)อ ๕ ข)อ ๘ และข)อ ๑๑ มีความผิดต)องระวางโทษปรับไม9เกิน
หนึ่งพันบาทถ)วน
ข)อ ๒๖. ผู)รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการซึ่งกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัตินี้ไม9ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม9ถูกต)องตามข)อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข โดยเฉพาะที่ระบุไว)ในใบอนุญาต เจ)าพนักงานท)องถิ่นมีอำนาจสั่งพัก
ใช)ใบอนุญาตได)ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม9เกินสิบห)าวัน
กรณี ที่ ถู ก สั่ ง พั ก ใช) ใบอนุ ญ าตมาแล) ว สองครั้ ง และมี เหตุ ผ ลที่ จ ะต) อ งถู ก สั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าตอี ก
เจ)าพนักงานท)องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได)
ข)อ ๒๗. บรรดาความผิดซึ่งผู)ใดฝmาฝjนตามข)อบัญญัตินี้ หากได)ชำระค9าปรับเต็มจำนวนตามอัตรา
ที่กำหนดไว)ภายในสามสิบวันนับแต9วันที่ได)รับแจ)งเป_นหนังสือให)ถือว9าได)ปฏิบัติตามข)อบัญญัตินี้แล)ว
ข) อ ๒๘. ผู) ได) รั บ ใบอนุ ญ าต ผู) ใดไม9 ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ เจ) า พนั ก งานท) อ งถิ่ น กำหนดไว) ใน
ใบอนุญาตตามข)อ ๒๑ มีความผิดระวางโทษปรับไม9เกินหนึ่งพันบาทถ)วน
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ข)อ ๒๙. ให)นายกองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว รักษาการให)เป_นไปตามข)อบัญญัตินี้ และ
ให)มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให)เป_นไปตามข)อบัญญัตินี้
ข)อ ๓๐. ให) ผู)ประกอบกิจการตามลักษณะในข)อ ๔ อยู9ในวันที่ ข)อบั ญ ญั ตินี้มีผลใช)บังคับเป_ น
กิจการ ที่ต)องควบคุมในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
ให)เจ)าของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง ดำเนินการแจ)งขออนุญาตต9อเจ)าพนักงานท)องถิ่นภายใน
สามสิบวัน นับแต9วันที่ข)อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช)
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ

(นายสมพร ภพักตร4จันทร4)
นายกองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
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บัญชีอัตราคHาธรรมเนียมท"ายข"อบัญญัติองคFการบริหารสHวนตำบลวังน้ำเขียว
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู"น้ำดื่มหยอดเหรียญ พศ. .......................
ลำดับที่

รายการ

อัตราคHาธรรมเนียม
(บาท)

๑.

ประกอบกิจการตู)น้ำหยอดเหรียญ ตู)ละ

...๓๐๐......บาท/ต9อปq
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แบบคำรับใบอนุญาต

(แบบ กอ. ๑)

เขียนที…่ ………………………………………………..
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............
ข)าพเจ)า...................................................................................อายุ....................ปq สัญชาติ............................
อยู9บ)านเลขที่.......................หมู9ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................
จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท4...........................................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จำหน9ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท...............................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเป_นอันตรายต9อสุขภาพ ประเภท...........................................................................................
มีคนงาน........................................คน ใช)เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม)า
( ) กิจการจำหน9ายสินค)าในที่/ทางสาธารณะ จำหน9ายสินค)าประเภท........................................................
ณ บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ.................................................................
( ) กิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทำเป_นธุรกิจ ประเภท
M
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล9งจำกัดที่...................................................................................
M
เก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกำจัดอยู9ที่.............................................................
M
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล9งกำจัดที่....................................................................................
M
เก็บขนและกำจัดมูลฝอย โดยมีระบบกำจัดอยู9ที่................................................................
ต9อ (เจ)าพนักงานท)องถิ่น)......................................................................พร)อมคำขอนี้ ข)าพเจ)าได)แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด)วย ดังนี้คือ
๑. สำเนาบัตรประจำตัว............................................(ประชาชน/ข)าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สำเนาทะเบียนบ)าน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)อ คือ
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๓.๑…………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………………………………………………………………….
๔. ………………………………………………………………………………………………………......
๕. …………………………………………………………………………………………………………..

๑๑
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข)าพเจ)าขอรับรองว9า ข)อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป_นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู)ขอรับใบอนุญาต
(.........................................)
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ความเห็นของเจ"าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้...............................................................................
....................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม9อนุญาต เพราะ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจ)าพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตำแหน9ง..........................................................วันที่........../........../........
คำสั่งของเจ"าพนักงานท"องถิ่น
( ) อนุญาตให)ประกอบกิจการได)
( ) ไม9อนุญาตให)ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................เจ)าพนักงานท)องถิ่น
(............................................)
ตำแหน9ง.........................................................วันที่......../............./..........
๑๒
(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป[นอันตรายตHอสุขภาพ
เล9มที่.................เลขที่....................../......................
อนุญาตให)................................................................สัญชาติ............................อยู9บ)านเลขที่........................
หมู9ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตำบล.......................................
อำเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท4..............................................
ข)อ ๑) ประกอบกิจการที่เป_นอันตรายต9อสุขภาพ ประเภท...............................................................โดยใช)
ชื่อสถานประกอบการว9า.............................................................................................................................................
ตั้งอยู9บ)านเลขที่.......................หมู9ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ตำบล.................................................อำเภอ...................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท4..............................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
ใช)เครื่องจักรที่มีกำลังขนาด...............................แรงม)า จำนวนคนงาน.....................คน ทั้งนี้ ได)เสียค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาต...........................................บาท (............................................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล9มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ....................

13

ข)อ ๒) ผู)ได)รับอนุญาตต)องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กำหนดไว)ในข)อกำหนดของท)องถิ่น
(เทศบัญญัติ / ข)อบังคับสุขาภิบาล / ข)อบัญญัติตำบล / ข)อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล)วแต9กรณี)
ข)อ ๓) ผู)ได)รับอนุญาตต)องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต9อไปนี้
๓.๑)...................................................................................................................................................
๓.๒)...................................................................................................................................................
๓.๓)...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให)ใช)ได)ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................
ออกให) ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)...........................................
(..........................................)
ตำแหน9ง..........................................................เจ)าพนักงานท)องถิ่น

รายการการตHอใบอนุญาตและการเสียคHาธรรมเนียม

วัน / เดือน /ป]
วัน / เดือน / ป]
ที่ออก
ที่หมดอายุ
ใบอนุญาต

เลHมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

วัน / /เดือน /
ป]

๑๓

ลงลายมือชื่อ
เจ"าพนักงาน
ท"องถิ่น
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คำเตือน

ต)องแสดงใบอนุญาตนี้ไว)ในที่เป]ดเผย ณ สถานที่ที่ได)รับอนุญาตให)ประกอบกิจการ

๑๔
(แบบ กอ. ๓)
แบบคำขอตHออายุใบอนุญาต
เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................
ข)าพเจ)า..........................................................................อายุ....................ปq สัญชาติ.....................................
อยู9บ)านเลขที่......................หมู9ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ..................................อบต......................................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท4......................................................................
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ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่.....................เลขที่................./.............. ออกให)เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ..............
ต9อ (เจ)าพนักงานท)องถิ่น)...........................................................................................................................................
พร)อมคำขอนี้ ข)าพเจ)าได)แนบหลักฐานและเอกสารมาด)วย ดังนี้คือ
๑) สำเนาบัตรประจำตัว............................................(ประชาชน/ข)าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สำเนาทะเบียนบ)าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข)อง คือ
๓.๑ .....................................................................................................................................
๓.๒ .....................................................................................................................................
๔).....................................................................................................................................................
ข)าพเจ)าขอรับรองว9า ข)อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป_นความจริงทุกประการ

ความเห็นของเจ"าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรต9อใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม9อนุญาต เพราะ...........................
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ)าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตำแหน9ง............................................................
วันที่........../............/............

(ลงชื่อ)....................................ผู)ขอรับใบอนุญาต
(....................................)
คำสั่งของพนักงานท"องถิ่น
( ) อนุญาตให)ประกอบกิจการได)
( ) ไม9อนุญาตให)ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตำแหน9ง.....................................................
วันที่............/............/.............

แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ"ง

๑๕
(แบบ กอ. ๔)
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เขียนที่............................................................
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ...............
ข)าพเจ)า.......................................................................อายุ.....................ปq สัญชาติ.......................................
อยู9บ)านเลขที่........................หมู9ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................
แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ..............................อบต. ...............................................................
จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท4.......................................................................
๑) ขอยื่นคำขอหนังสือรับรองการแจ)งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท............................................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ............................................................................................................................................
ตั้งอยู9บ)านเลขที่.....................หมู9ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตำบล.......................
อำเภอ........................................จังหวัด..................................ต9อเจ)าพนักงานท)องถิ่น.................................................
๒) ข)าพเจ)าจะปฏิบัติตามข)อกำหนดด)านสุขลักษณะตามข)อบัญญัติองคืการบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
พร)อมคำขอนี้ได)แนบหลักฐานและเอกสารมาด)วยแล)วดังนี้ คือ
๒.๑) สำเนาบัตรประจำตัว......................................(ประชาชน/ข)าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สำเนาทะเบียนบ)าน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ ....................................................................................................................
๒.๓.๑ ...............................................................................................................................
๒.๓.๒ ...............................................................................................................................
๒.๔) ...............................................................................................................................................
ข)าพเจ)าขอรับรองว9า ข)อความในแบบคำขอหนังสือรับรองการแจ)งนี้เป_นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................ผู)ขอรับหนังสือรับรองการแจ)ง
(.....................................)
ใบรับแจ"ง
ข)าพเจ)า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตำแหน9ง........................................................
สำนักงานองค4การบริหารส9วนตำบลตลิ่งชัน โทรศัพท4 ๐ ๗๕๓๗ ๕๑๖๒
ได)รับคำขอหนังสือรับรองการแจ)ง เลขที่........../........... จาก (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
(ลงชื่อ)..........................................
(.........................................)
ตำแหน9ง....................................................................
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๑๖
ความเห็นของเจ"าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบคำขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ)งได)
( ) เห็นสมควรไม9ออกหนังสือรับรองการแจ)ง เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ)าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตำแหน9ง............................................................
วันที่........../............/............

คำสั่งของพนักงานท"องถิ่น
( ) อนุญาตให)ประกอบกิจการได)
( ) ไม9อนุญาตให)ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตำแหน9ง.....................................................
วันที่............/............/.............
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๑๗

บัญชีอัตราคHาธรรมเนียมตHอป]
ลำดับที่
ประเภทกิจการ
๑.
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวF
๑.๑ การเลี้ยงม)า โค กระบือ
- เกิน ๑๐ ตัว แต9ไม9เกิน ๒๐ ตัว
- เกิน ๒๐ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
- เกิน ๒๐ ตัว แต9ไม9เกิน ๕๐ ตัว
- เกิน ๕๐ ตัว แต9ไม9เกิน ๑๐๐ ตัว
- เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
- ตั้งแต9 ๕ ตัว แต9ไม9เกิน ๑๐ ตัว
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงห9าน เป_ด ไก9
- เกิน ๑๐๐ ตัว แต9ไม9เกิน ๕๐๐ ตัว
- เกิน ๕๐๐ ตัว แต9ไม9เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
- เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๕ การเลี้ยงสัตว4เพื่อรีดเอานม
- ไม9เกิน ๕ ตัว
- เกิน ๕ ตัว แต9ไม9เกิน ๑๐ ตัว
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
๒.
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
๒.๑ การผลิตกะป] น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา
เต)าเจี้ยว ซีอิ้ว ซอสอื่น
- โรงงาน
- สะสม และการทำ
๒.๒ การนึ่ง การต)ม การเคี่ยว การตาก สัตว4 หรือพืช

อัตราคHาธรรมเนียม

๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
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๒.๓

- ทำหรือตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป_ดเค็ม หนังหมู กุ)งแห)ง การเคี่ยวมันกุ)ง
ทำมันหมู
- การนึ่งปลา การต)มปลา ซึ่งใช)แทนการนึ่ง
ก. ไม9เกิน ๕,๐๐๐ ก.ก. ต9อ/วัน
ข. เกินกว่า ๕,๐๐๐ ก.ก. ต่อ/วัน
การผลิตเส)นหมี่ ขนมจีน กzวยเตี๋ยว เต)าฮวย เต)าหู) วุ)นเส)น เกี้ยมอี๋
- โรงงานใช)เครื่องจักร
- ไม9ใช)เครื่องจักร

ลำดับที่
ประเภทกิจการ
๒.๔ การแกะ การล)างสัตว4น้ำ
- การแกะกุ)ง/ปลา/หอย
- ตั้งแต9 ๑๐ - ๑๐๐ ก.ก. / วัน
- ตั้งแต9 ๑๐๑ - ๒๐๐ ก.ก. / วัน
- ตั้งแต9 ๒๐๑ ก.ก. ขึ้นไป / วัน
๒.๕ การผลิตลูกชิ้นด)วยเครื่องจักร
- โรงงานผลิตลูกชิ้น
๒.๖ การผลิต น้ำกลั่น น้ำบริโภค
- โรงงานผลิตน้ำกลั่น
- โรงงานผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด
- โรงงานเจาะน้ำบาดาล ด)วยเครื่องจักร เพื่อจำหน9าย
๒.๗ การผลิตน้ำแข็ง
- โรงงานผลิตน้ำแข็ง
- การต)มกลั่นแอลกอฮอล4 สุรา เบียร4 และน้ำส)มสายชู
๓.
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
๓.๑ การล)าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
- โรงงาน
- สะสมและการทำ
๓.๒ การสีข)าวด)วยเครื่องจักร
- โรงสีข)าวขนาดเล็ก (ไม9เกิน ๑๕ แรงม)า)
- โรงสีข)าวขนาดกลาง (เกิน ๑๕ แรงม)าแต9ไม9เกิน ๔๐ แรงม)า)
- โรงสีข)าวขนาดใหญ9 (เกิน ๔๐ แรงม)า)

๓๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๑๘
อัตราคHาธรรมเนียม

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
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๓.๓

๓.๔

๔.
๔.๑
๔.๒

๕
๕.๑

ลำดับที่

๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๖.
๖.๑

การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข)าวด)วยเครื่องจักร
- โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก) และเมล็ดพันธ4อื่นนอกจากข)าว
- โรงงานนวดข)าวด)วยเครื่องจักร
การผลิต และสะสมปุ}ย
- ใช)เครื่องจักร
- ไม9ใช)เครื่องจักร
กิจการเกี่ยวกับการโลหะ หรือแรH
การกลึง การเคาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะด)วยเครื่องจักร หรือก~าชหรือไฟฟtา
การทำเหมืองแร9 การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล)างแร9
- การกองการสะสมแร9ยิปซั่ม ที่มีพื้นที่ไม9เกิน ๑ ไร9
- การกองการสะสม แร9ยิปซั่ม ที่มีพื้นที่เกิน ๑ ไร9
กิจการเกี่ยวกับยานยนตF เครือ่ งจักร หรือเครื่องกล
การต9อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ9นสี การพ9นสารกันสนิม
ยานยนต4
ประเภทกิจการ
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการไม9เกิน ๒๐ ตารางเมตร
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การตั้งศูนย4ถ9วงล)อ การซ9อม การปรับแต9งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ4
ที่เป_นส9วนประกอบของยานยนต4 เครื่องจักร หรือเครื่องกล
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการไม9เกิน ๒๐ ตารางเมตร
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ร)านขายรถจักรยานยนต4ที่มีบริการซ9อมหรือปรับปรุงด)วย
ร)านขายเครื่องยนต4เรือ ที่มีบริการซ9อมหรือปรับปรุงด)วย
สถานประกอบการที่ ล)าง อัดฉีด ยานยนต4
สถานประกอบการที่ผลิต ซ9อม และอัดแบตเตอรี่
ร)านปะยาง เชื่อมยาง
ร)านอัดผ)าเบรค ผ)าคลัช
กิจการเกี่ยวกับไม"
การเลื่อยและซอยไม) ที่ยังไม9ได)แปรรูป โดยใช)เครื่องจักร
- เครื่องจักรที่มีกำลังไม9เกิน ๒ แรงม)า
- เครื่องจักรที่มีกำลังเกิน ๒ แรงม)า - ๕ แรงม)า

๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๒๐๐

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๙
อัตราคHาธรรมเนียม
๒๐๐
๔๐๐

๒๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐

๓๐๐
๖๐๐
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๖.๒
๖.๓

๗.
๗.๑

๗.๒
๗.๓
๘.
๘.๑

๙.

- เครื่องจักรที่มีกำลังเกิน ๕ แรงม)า
การเลื่อย และซอยไม)ที่ยังไม9ได)แปรรูปโดยไม9ใช)เครื่องจักร
การเลื่อย และการซอยไม)ที่แปรรูปแล)ว
- โดยไม9ใช)เครื่องจักร
- โดยการใช)เครื่องจักร
กิจการเกี่ยวกับการบริการ
- หอพัก ห)องพัก ขนาด ๑๐ - ๒๐ ห)อง
- หอพัก ห)องพัก ขนาด ๒๑ - ๓๐ ห)อง
- หอพัก ห)องพัก ขนาด ๓๑ - ๔๐ ห)อง
- หอพัก ห)องพัก เกิน ๔๐ ห)อง
- ห)องเช9า ขนาด ๕ - ๑๐ ห)อง
- ห)องเช9า ขนาด ๑๑ - ๒๐ ห)อง
- ห)องเช9า เกิน ๒๐ ห)อง
ร)านอาหารที่มีดนตรี หรือคาราโอเกะ
ร)านเสริมสวย หรือห)องแต9งผม
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
- ร)านเย็บผ)าที่มีจักร ๕ ตัวขึ้นไป
- ร)านซักอบรีด หรืออัดกลีบผ)า
- ร)านย)อมผ)า หรือกัดสีผ)า รวมถึงสิ่งทออื่น
กิจการเกี่ยวกับดิน หิน ทราย ซีเมนตFหรือวัตถุที่คล"ายคลึง

ลำดับที่
ประเภทกิจการ
๙.๑ - สะสมไม9เกิน ๑ ตัน
- สะสม ๑ - ๕ ตัน
- สะสมเกิน ๕ ตัน - ๑๐ ตัน
- สะสมเกินกว9า ๑๐ ตัน ขึ้นไป
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับปgโตรเลียม ถHานหิน สารเคมี
๑๐.๑ โรงงานบรรจุก~าชหุงต)ม
๑๐.๒ การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง
- คลังน้ำมัน
- สถานที่บริการจำหน9าย (ปG•ม)
- ร)านค)าย9อย

๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐

๒๐
อัตราคHาธรรมเนียม
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐

22

๑๐.๓
๑๐.๔
๑๑.
๑๑.๑
๑๑.๒
๑๑.๓
๑๑.๔
๑๑.๕

๑๑.๖

การสะสมถ9านหิน หรือถ9านโค)ก
โรงโม9หิน
กิจการอื่น ๆ
ร)านซ9อมเครื่องใช)ไฟฟtา และอุปกรณ4ไฟฟtา
ร)านรับซื้อของเก9า ขวด แก)ว รวมทั้งวัสดุที่เลิกใช)อื่น
โกดัง เก็บสินค)า
การล)างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ4ที่เลิกใช)แล)ว
การผลิต การบรรจุ การสะสมถุงพลาสติก ฟาง หลอดกาแฟ ฯลฯ
- โรงงานผลิต - บรรจุ
- โกดังเก็บสินค)าขนาดเล็ก
- โกดังเก็บสินค)าขนาดกลาง
- โกดังเก็บสินค)าขนาดใหญ9
การก9อสร)าง
- การก9อสร)างตึกอาคาร หรือสิ่งก9อสร)างอื่นที่ก9อให)เกิดฝุmนละออง มลพิษ
ที่ทำให)ระคายต9อระบบหายใจ

๘๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
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