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-ร่าง- 

ข"อบัญญัต ิ

 

เรื่อง   

 

การควบคุมการประกอบกิจการ 

ตู"น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 
ของ 
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องคFการบริหารสHวนตำบลวังน้ำเขียว 

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 
-ร่าง- 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข"อบัญญัติองคFการบริหารสHวนตำบลวังน้ำเขียว 

เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการตู"น้ำด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ.  ..................... 

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

 

หลักการ 

 

 

  เพ่ือให)มีข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว ว9าด)วยการควบคุมการประกอบกิจการตู)น้ำ

หยอดเหรียญใช)บังคับในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

 

 

เหตุผล 

 

 

  ด)วยปGจจุบันน้ำบริโภคจากตู)น้ำด่ืม ได)รับความนิยมบริโภคอย9างแพร9หลาย กระทรวงสาธารณสุขใน

ฐานะหน9วยงานผู)รับผิดชอบ จึงได)กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำบริโภคจากตู)น้ำเพ่ือคุ)มครองความปลอดภัยของ

ผู)บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๖๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เร่ือง น้ำบริโภคจากตู)น้ำด่ืมอัตโนมัติ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เร่ือง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีป]ดสนิท ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๓๕) พ.ศ.๒๕๓๔ เร่ือง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีป]ดสนิท(ฉบับท่ี๒) ตลอดจนคณะกรรมการ

สาธารณสุขท่ีได)มีคำแนะนำ เร่ือง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู)น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให)

องค4กรปกครองส9วนท)องถ่ินได)ใช)เป_นแนวทางในการดำเนินการออกข)อบังคับของท)องถ่ิน 

  องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวเห็นเป_นการจำเป_นท่ีต)องออกข)อบัญญัติ เร่ือง การควบคุมการ

ประกอบกิจการตู)น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือให)เกิดความคุ)มครองผู)บริโภค เพราะกิจการน้ำด่ืมหยอดเหรียญ

อัตโนมัติ เป_นสินค)าท่ีควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว9าด)วยฉลาก ฉบับท่ี ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓)อีกท้ังกิจการ

น้ำด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป_นกิจการเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ำด่ืม   ตามข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบล
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วังน้ำเขียว เร่ือง กิจการท่ีเป_นอันตรายต9อสุขภาพด)วย จึงเห็นควรตราข)อบัญญัติน้ีข้ึนเพ่ือใช)บังคับภายในพ้ืนท่ีตำบล

วังน้ำเขียวต9อไป 

 

 

  

   

 

 

  

 

-รHาง- 

 

ข"อบัญญัติองคFการบริหารสHวนตำบล 

เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการตู"น้ำด่ืมหยอดเหรียญพ.ศ.  ............. 

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

 

  โดยท่ีเป_นการสมควรตราข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว  ว9าด)วยการควบคุมการ

ประกอบกิจการตู)น้ำด่ืมหยอดเหรียญ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห9งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค4การบริหารส9วน

ตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค4การบริหารส9วนตำบล  (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  และมาตรา ๖๓ แห9ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวโดยได)รับความเห็นชอบของสภา

องค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวและนายอำเภอกำแพงแสนจึงตราข)อบัญญัติไว)  ดังต9อไปน้ี 

 

 

  ข)อ  ๑.  ข)อบัญญัติน้ีเรียกว9า  “ข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว  เร่ือง  การควบคุม

การประกอบกิจการตู)น้ำด่ืมหยอดเหรียญพ.ศ.  ..................” 

 

  ข)อ  ๒.  ข)อบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว  ต้ังแต9วันท่ีได)ประกาศ

ไว)โดยเป]ดเผย  ณ  สำนักงานองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวแล)วสิบห)าวัน   

 

  ข)อ  ๓.  นับแต9วันท่ีข)อบัญญัติน้ีใช)บังคับเป_นต)นไป บรรดาข)อบัญญัติ ข)อบังคับ ระเบียบ คำส่ังอ่ืนใด

ในส9วนท่ีตราไว)แล)ว ซ่ึงขัดหรือแย)งกับข)อบัญญัติน้ี ให)ใช)ข)อบัญญัติน้ีแทน 

 

ข)อ  ๔.  ในข)อบัญญัติน้ี 

  “กิจการตู)น้ำด่ืมหยอดเหรียญ”  หมายถึง  สถานท่ีท่ีทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส9ภาชนะ

ต9างๆโดยมีการจ9ายเงินเป_นค9าน้ำบริโภค ณ สถานท่ีผลิตน้ำ 
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“ผู)ประกอบกิจการตู)น้ำด่ืมหยอดเหรียญ”  หมายถึง  บุคคล นิติบุคคล หรือกลุ9มบุคคล ซ่ึงประกอบ

กิจการตู)น้ำด่ืมหยอดเหรียญในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

  “เจ)าพนักงานท)องถ่ิน”  หมายถึง  นายกองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

  “เจ)าพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  เจ)าพนักงานซ่ึงได)รับการแต9งต้ังตามพระราชบัญญัติการ 

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจ)าหน)าท่ี”  หมายถึง  พนักงานส9วนตำบลท่ีได)รับการแต9งต้ังจากเจ)าพนักงานท)องถ่ินให)

ปฏิบัติงานตามข)อบัญญัติน้ี 

 

  ข)อ  ๕.  ให)กิจการท่ีเป_นอันตรายต9อสุขภาพประเภทตู)น้ำด่ืมหยอดเหรียญ  เป_นกิจการท่ีต)องมีการ

ควบคุมในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

  ข)อ  ๖.  เม่ือพ)นกำหนดเก)าสิบวัน นับแต9วันท่ีข)อบัญญัติน้ีมีผลใช)บังคับ ห)ามมิให)ผู)ใดดำเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไว)ในข)อ ๕ ในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวในลักษณะท่ีเป_นการค)า เว)นแต9จะได)รับ

อนุญาตจากเจ)าพนักงานท)องถ่ิน 

 

 

  ข)อ  ๗.  ผู)ใดประสงค4ท่ีจะประกอบกิจการท่ีเป_นอันตรายต9อสุขภาพ  ซ่ึงต)องควบคุมตามข)อบัญญัติ

น้ีให)ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตต9อเจ)าพนักงานท)องถ่ินพร)อมหลักฐานต9าง ๆ  ตามท่ีองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว

กำหนด 

 

  ข)อ  ๘.  ผู)ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป_นอันตรายต9อสุขภาพ ซ่ึงต)องควบคุมตามข)อบัญญัติ

น้ี ต)องปฏิบัติตามหลักเกณฑ4ประกอบกิจการค)าน้ันๆ  ให)เป_นไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวด)วยสุขลักษณะดังต9อไปน้ี 

   (๑)  หลักเกณฑ4เก่ียวกับสถานท่ีต้ัง สถานท่ีต้ังตู)น้ำด่ืมต)องอยู9ในท่ีท่ีจะไม9ทำให)น้ำด่ืมเกิด

การปนเปjkอนได)ง9าย โดย 

    (๑.๑)  ต)องอยู9ห9างไกลจากบริเวณท่ีมีฝุmนมาก   แหล9งระบายน้ำเสีย   แหล9งขยะ

มูลฝอย 

    (๑.๒)  ต)องเป_นสถานท่ีท่ีไม9มีแหล9งและสัตว4พาหะนำโรค 

    (๑.๓)  บรเิวณพื/นที3ตั /งตูนํ้/า ไมเ่ฉอะแฉะ  สกปรก และมกีารระบายนํ/าที3ถกู
สขุลกัษณะ 
    (๑.๔)  การติดต้ังตู)ต)องยกระดับสูงจากพ้ืนอย9างน)อย ๑๐ เซนติเมตร 

    (๑.๕)  จัดให)มีอุปกรณ4เพียงพอ และมีความสูงตามความเหมาะสม สำหรับวาง

ภาชนะบรรจุน้ำ 

   (๒)  หลักเกณฑ4เก่ียวกับคุณลักษณะน้ำ 

    (๒.๑)  ตู)น้ำและอุปกรณ4 ต)องทำจากวัสดุท่ีไม9เป_นอันตรายต9อสุขภาพ 

    (๒.๒)  ตู)น้ำจะต)องมีความสะอาดอย9างสม่ำเสมอและไม9ร่ัวซึม รวมท้ังสามารถทำ

ความสะอาดและเคล่ือนย)ายได)ง9าย 
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    (๒.๓)  หัวจ9ายน้ำและส9วนท่ีสัมผัสน้ำต)องทำจากวัสดุท่ีใช)กับอาหารเท9าน้ัน และ

หัวจ9ายน้ำต)องสูงจากพ้ืนไม9น)อยกว9า ๖๐ เซนติเมตร 

   (๓)  หลักเกณฑ4เก่ียวกับแหล9งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ  

    (๓.๑)  แหล9งน้ำท่ีนำมาใช)ต)องมีคุณภาพดี เช9นน้ำประปา น้ำจากบ9อบาดาล 

    (๓.๒)  กรณีท่ีผู)ประกอบกิจการผลิตน้ำเพ่ือใช)ในการประกอบกิจการเองต)องมี

ระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ีผลิตให)มีคุณภาพดี 

    (๓.๓)  มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป_นของคุณภาพแหล9งน้ำ เพ่ือให)ได)

น้ำบริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว9าด)วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีป]ดสนิท 

    (๓.๔)  มีปริมาณฟลูออไรด4ในน้ำเป_นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว9าด)วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีป]ดสนิท 

   (๔)  หลักเกณฑ4เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค 

    (๔.๑)  มีการเก็บตัวอย9างน้ำส9งตรวจ ณ ห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร4 เพ่ือ

วิเคราะห4คุณภาพน้ำบริโภคทางด)านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย9างน)อย ๑ คร้ัง/ปq 

    (๔.๒)   มีการเก็บตัวอย9างน้ำเพ่ือตรวจวิเคราะห4ทางด)านแบคทีเรียโดยใช)ชุด

ตรวจวัดอย9างง9ายในภาคสนามอย9างน)อย ๑ เดือน/คร้ัง 

   (๕)  หลักเกณฑ4เก่ียวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 

    (๕.๑)  มีการทำความสะอาดสถานท่ี บริเวณท่ีต้ังของตู)น้ำเป_นประจำ 

    (๕.๒)  มีการทำความสะอาดพ้ืนผิวตู) ช9องระบายน้ำและหัวจ9ายเป_นประจำวัน 

    (๕.๓)  ล)างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู)อย9างน)อย ๑ เดือน/คร้ัง 

    (๕.๔)  ล)างทำความสะอาดและเปล่ียนวัสดุกรองตามระยะเวลาข)อแนะนำของ

ผลิตภัณฑ4ท่ีกำหนด หรือก9อนหน)าน้ันหากพบผลตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 

   (๖)  หลักเกณฑ4เก่ียวกับการบันทึกและรายงานจัดทำระบบข)อมูลและการรายงาน     

อย9างน)อย ดังน้ี 

    (๖.๑)  บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษา

ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย9างสม่ำเสมอ 

    (๖.๒)  รวบรวมข)อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน9วยงานท่ีเก่ียวข)อง 

    (๖.๓)  จัดให)มีสัญลักษณ4แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได)มาตรฐานหรือปรับปรุงต9อ

ผู)บริโภคอย9างเป]ดเผยเป_นประจำวัน 
    

  ข)อ   ๙.  เม่ือเจ)าพนักงานท)องถ่ิน  ได)พิจารณาแล)วเห็นว9า  ผู)ขอใบอนุญาต  ได)ปฏิบัติการครบถ)วน

ตามความในข)อ  ๘  และการอนุญาตน้ันไม9เป_นเหตุกระทบกระเทือนต9อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ก็ให)ออก

ใบอนุญาต 
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  ข)อ  ๑๐.  ผู)ได)รับอนุญาตต)องมารับใบอนุญาตพร)อมกับชำระค9าธรรมเนียมตามอัตราท)ายข)อบัญญัติ

น้ีภายในกำหนดสิบห)าวันนับแต9วันท่ีได)รับหนังสือแจ)งจากเจ)าพนักงานท)องถ่ินหากมิได)มารับใบอนุญาตและชำระ

ค9าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือว9าสละสิทธ์ิ 

 

  ข)อ  ๑๑.  ผู)รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการค)าซ่ึงกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัติน้ีจะต)องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ4 เง่ือนไขอันเก่ียวด)วยสุขลักษณะในข)อ ๘ 
 

  ข)อ  ๑๒.  ให)เจ)าพนักงานท)องถ่ินมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ4  เง่ือนไขโดยเฉพาะระบุไว)ใน

ใบอนุญาตให)ผู)รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปtองกันอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดไว)โดยท่ัวไป

ตามข)อ ๑๑ ได) 
 

  ข)อ  ๑๓.  ให)เจ)าพนักงานท)องถ่ิน  เรียกเก็บค9าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให)ประกอบกิจการตู)

น้ำหยอดเหรียญ ซ่ึงกำหนดให)ควบคุมตามอัตราท)ายข)อบัญญัติองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 
 

  ข)อ  ๑๔.  ใบอนุญาตให)มีอายุหน่ึงปqนับต้ังแต9วันท่ีออกใบอนุญาตและให)ใช)เพียงในเขตองค4การ

บริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

  ข)อ  ๑๕.  การต9อใบอนุญาตจะต)องย่ืนคำขอต9อเจ)าพนักงานท)องถ่ินก9อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได)

ย่ืนคำขอพร)อมกับชำระค9าธรรมเนียมแล)วให)ประกอบกิจการต9อไปได)  จนกว9าเจ)าพนักงานท)องถ่ินจะส่ังไม9ให)ต9อ

ใบอนุญาต  หากมิได)ชำระค9าธรรมเนียมก9อนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะต)องชำระค9าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร)อยละย่ีสิบของ

จำนวนค9าธรรมเนียมท่ีค)างชำระ 

 

  ข)อ  ๑๖.  เม่ือผู)รับใบอนุญาต ไม9ประสงค4จะประกอบกิจการต9อไป  ให)ย่ืนคำร)องบอกเลิกกิจการต9อ

เจ)าพนักงานท)องถ่ิน   

 

  ข)อ  ๑๗.  หากผู)รับใบอนุญาต  ประสงค4จะแก)ไขรายการในใบอนุญาต  ให)ย่ืนคำขอต9อเจ)าพนักงาน

ท)องถ่ิน   

 

  ข)อ  ๑๘.  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุด  ในสาระท่ีสำคัญให)ผู)รับใบอนุญาต  

ย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต9อเจ)าพนักงานท)องถ่ิน  ภายในสิบห)าวัน  นับต้ังแต9วันท่ีได)รับทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญแล)วแต9กรณี  พร)อมหลักฐาน ดังต9อไปน้ี 

   (๑)  เอกสารการแจ)งความต9อสถานีตำรวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

 

  ข)อ  ๑๙.  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให)เจ)าพนักงานท)องถ่ิน  ดำเนินการตามหลักเกณฑ4  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังน้ี 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต ให)ประทับตราสีแดงคำว9า  “ใบแทน”   กำกับไว)ด)วย  

และให)มี  วัน  เดือน  ปq  ท่ีออกใบแทน  พร)อมท้ังลงลายมือช่ือเจ)าพนักงานท)องถ่ิน  หรือผู)ท่ีได)รับมอบหมาย       

เจ)าพนักงานท)องถ่ิน  ในใบแทนและต)นข้ัวใบแทน 

   (๒)  ให)ใช)ใบแทนใบอนุญาตได)เท9ากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมน้ัน 
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   (๓)  บันทึกด)านหลังต)นข้ัวใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุด  

ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล)วแต9กรณี   และลง  เล9มท่ี  เลขท่ี  ปq  ของใบแทนใบอนุญาต 

 

  ข)อ  ๒๐.  ผู)รับใบอนุญาตตามข)อบัญญัติตำบลน้ี  ต)องแสดงใบอนุญาตไว)โดยเป]ดเผยและเห็นได)ง9าย  

ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 

  ข)อ  ๒๑.  ผู)รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการค)า ซ่ึงกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัติน้ี ไม9ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม9ถูกต)องตามข)อบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไว)ในใบอนุญาตน้ัน เจ)าพนักงานท)องถ่ินมีอำนาจส่ังพัก

ใช)ใบอนุญาตได)ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรคร้ังละไม9เกินสิบห)าวัน กรณีท่ีถูกส่ังพักใช)ใบอนุญาตมาแล)วสองคร้ัง และมี

เหตุท่ีจะต)องถูกส่ังพักใช)ใบอนุญาตอีก เจ)าพนักงานท)องถ่ินมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได) 
   

  ข)อ  ๒๒.  ผู)ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม9ได)จนกว9าจะพ)นกำหนดหน่ึงปqนับแต9วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

  ข)อ  ๒๓.  ผู) รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการ  ซ่ึงกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัติตำบลน้ี           

ไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม9ถูกต)องตามข)อบัญญัติตำบลน้ี  หรือเง่ือนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไว)ในใบอนุญาต  เจ)าพนักงาน

ท)องถ่ินมีอำนาจส่ังพักใช)ใบอนุญาตได)ภายในเวลาท่ีสมควรคร้ังละไม9เกินสิบห)าวัน 

 

  กรณีท่ีถูกส่ังพักใช)ใบอนุญาตมาแล)วสองคร้ัง  และมีเหตุผลท่ีจะต)องถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก         

เจ)าพนักงานท)องถ่ินมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได) 
 

  ข)อ  ๒๔.  เม่ือพ)นกำหนดเก)าสิบวันนับแต9วันท่ีข)อบัญญัติน้ีบังคับใช)  ผู)ดำเนินการตามประเภท      

ท่ีข)อบัญญัติน้ีกำหนดเป_นกิจการท่ีต)องมีการควบคุมตามข)อ  ๔  ในลักษณะท่ีเป_นการค)าโดยไม9ได)รับอนุญาตจาก    

เจ)าพนักงานท)องถ่ินตามข)อ  ๙  มีความผิดต)องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงพันบาทถ)วน 

 

  ข)อ  ๒๕.  ผู)ดำเนินกิจกรรมท่ีต)องมีการควบคุมตามข)อบัญญัติน้ี  ผู)ใดฝmาฝjน  ไม9ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ4และเง่ือนไขท่ัวไปท่ีกำหนดไว)ในข)อ  ๕  ข)อ  ๘  และข)อ  ๑๑  มีความผิดต)องระวางโทษปรับไม9เกิน     

หน่ึงพันบาทถ)วน 

 

  ข)อ  ๒๖.  ผู)รับใบอนุญาตให)ประกอบกิจการซ่ึงกำหนดให)ควบคุมตามข)อบัญญัติน้ีไม9ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม9ถูกต)องตามข)อบัญญัติน้ีหรือเง่ือนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไว)ในใบอนุญาต  เจ)าพนักงานท)องถ่ินมีอำนาจส่ังพัก

ใช)ใบอนุญาตได)ภายในเวลาท่ีสมควรคร้ังละไม9เกินสิบห)าวัน 

 

  กรณีท่ีถูกส่ังพักใช)ใบอนุญาตมาแล)วสองคร้ัง  และมีเหตุผลท่ีจะต)องถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก        

เจ)าพนักงานท)องถ่ินมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได) 
 

  ข)อ  ๒๗.  บรรดาความผิดซ่ึงผู)ใดฝmาฝjนตามข)อบัญญัติน้ี  หากได)ชำระค9าปรับเต็มจำนวนตามอัตรา  

ท่ีกำหนดไว)ภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได)รับแจ)งเป_นหนังสือให)ถือว9าได)ปฏิบัติตามข)อบัญญัติน้ีแล)ว 

 

  ข)อ  ๒๘.  ผู)ได) รับใบอนุญาต  ผู)ใดไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจ)าพนักงานท)องถ่ินกำหนดไว)ใน

ใบอนุญาตตามข)อ  ๒๑  มีความผิดระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงพันบาทถ)วน 
 



8 
 
  ข)อ  ๒๙.  ให)นายกองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว  รักษาการให)เป_นไปตามข)อบัญญัติน้ี  และ

ให)มีอำนาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคำส่ังเพ่ือปฏิบัติการให)เป_นไปตามข)อบัญญัติน้ี 

 

  ข)อ  ๓๐.  ให)ผู)ประกอบกิจการตามลักษณะในข)อ ๔  อยู9ในวันท่ีข)อบัญญัติน้ีมีผลใช)บังคับเป_น

กิจการ ท่ีต)องควบคุมในเขตองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

  ให)เจ)าของกิจการตามความในวรรคหน่ึง  ดำเนินการแจ)งขออนุญาตต9อเจ)าพนักงานท)องถ่ินภายใน

สามสิบวัน  นับแต9วันท่ีข)อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช) 
  

 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน                     พ.ศ.   

 

 

 

      ลงช่ือ 

                  (นายสมพร  ภพักตร4จันทร4) 

                   นายกองค4การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 
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บัญชีอัตราคHาธรรมเนียมท"ายข"อบัญญัติองคFการบริหารสHวนตำบลวังน้ำเขียว 

เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการตู"น้ำด่ืมหยอดเหรียญ พศ. ....................... 

 

ลำดับท่ี รายการ อัตราคHาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑. 

 

ประกอบกิจการตู)น้ำหยอดเหรียญ ตู)ละ 

 

 

...๓๐๐......บาท/ต9อปq 
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 (แบบ   กอ.  ๑) 

แบบคำรับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………..    

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   

 ข)าพเจ)า...................................................................................อายุ....................ปq  สัญชาติ............................  

อยู9บ)านเลขท่ี.......................หมู9ท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  

แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  

จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท4........................................................... 

 ขอย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (   )  สถานท่ีจำหน9ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

 (   )  กิจการท่ีมีเป_นอันตรายต9อสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................  

มีคนงาน........................................คน  ใช)เคร่ืองจักรขนาด...........................................................แรงม)า 

 (   )  กิจการจำหน9ายสินค)าในท่ี/ทางสาธารณะ  จำหน9ายสินค)าประเภท........................................................  

ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ................................................................. 

 (   )  กิจการรับทำการเก็บ  ขนหรือกำจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทำเป_นธุรกิจ  ประเภท 

  M เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหล9งจำกัดท่ี...................................................................................   

  M เก็บขนและกำจัดส่ิงปฏิกูล  โดยมีระบบกำจัดอยู9ท่ี.............................................................   

  M เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล9งกำจัดท่ี....................................................................................   

  M เก็บขนและกำจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกำจัดอยู9ท่ี................................................................  

ต9อ  (เจ)าพนักงานท)องถ่ิน)......................................................................พร)อมคำขอน้ี  ข)าพเจ)าได)แนบหลักฐานและ  

เอกสารมาด)วย  ดังน้ีคือ 

 ๑.  สำเนาบัตรประจำตัว............................................(ประชาชน/ข)าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒.  สำเนาทะเบียนบ)าน 

 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข)อ  คือ 
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  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 

  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 

 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 

 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 

แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข)าพเจ)าขอรับรองว9า  ข)อความในแบบคำขอใบอนุญาตน้ีเป_นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)..........................................ผู)ขอรับใบอนุญาต 

                 (.........................................) 
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ความเห็นของเจ"าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเง่ือนไข  ดังน้ี...............................................................................    

....................................................................................................................................................................................   

 (   )  เห็นสมควรไม9อนุญาต  เพราะ...............................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................... 

 

      (ลงช่ือ)...............................................เจ)าพนักงานสาธารณสุข 

                 (..............................................) 

     ตำแหน9ง..........................................................วันท่ี........../........../........ 

 

คำส่ังของเจ"าพนักงานท"องถ่ิน 

   (   )  อนุญาตให)ประกอบกิจการได) 

   (   )  ไม9อนุญาตให)ประกอบกิจการ 

      (ลงช่ือ).............................................เจ)าพนักงานท)องถ่ิน 

                 (............................................) 

     ตำแหน9ง.........................................................วันท่ี......../............./.......... 

๑๒ 

(แบบ  กอ.  ๒) 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป[นอันตรายตHอสุขภาพ 

 

เล9มท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 

 อนุญาตให)................................................................สัญชาติ............................อยู9บ)านเลขท่ี........................  

หมู9ท่ี.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตำบล.......................................   

อำเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท4.............................................. 

 ข)อ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเป_นอันตรายต9อสุขภาพ  ประเภท...............................................................โดยใช)  

ช่ือสถานประกอบการว9า.............................................................................................................................................  

ต้ังอยู9บ)านเลขท่ี.......................หมู9ท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  

ตำบล.................................................อำเภอ...................................................จังหวัด.................................................   

โทรศัพท4..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

ใช)เคร่ืองจักรท่ีมีกำลังขนาด...............................แรงม)า  จำนวนคนงาน.....................คน  ท้ังน้ี  ได)เสียค9าธรรมเนียม  

ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเล9มท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
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 ข)อ  ๒)  ผู)ได)รับอนุญาตต)องปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกำหนดไว)ในข)อกำหนดของท)องถ่ิน              

(เทศบัญญัติ / ข)อบังคับสุขาภิบาล / ข)อบัญญัติตำบล / ข)อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล)วแต9กรณี) 

 ข)อ  ๓)  ผู)ได)รับอนุญาตต)องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต9อไปน้ี 

  ๓.๑)................................................................................................................................................... 

  ๓.๒)................................................................................................................................................... 

  ๓.๓)................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับน้ีให)ใช)ได)ถึงวันท่ี.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................   

 

 

  ออกให)  ณ  วันท่ี              เดือน                         พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

 

 

 

      (ลงช่ือ)........................................... 

             (..........................................) 

     ตำแหน9ง..........................................................เจ)าพนักงานท)องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

รายการการตHอใบอนุญาตและการเสียคHาธรรมเนียม 

 

 

วัน / เดือน  /ป] 

ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

 

 

วัน / เดือน / ป] 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจ"าพนักงาน 

ท"องถ่ิน 

เลHมท่ี เลขท่ี วัน / /เดือน / 

ป] 
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คำเตือน  ต)องแสดงใบอนุญาตน้ีไว)ในท่ีเป]ดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีได)รับอนุญาตให)ประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

(แบบ  กอ.  ๓) 

แบบคำขอตHออายุใบอนุญาต 

        เขียนท่ี............................................................   

       วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 ข)าพเจ)า..........................................................................อายุ....................ปq  สัญชาติ.....................................  

อยู9บ)านเลขท่ี......................หมู9ท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  

แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ..................................อบต......................................................................  

จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท4......................................................................   
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 ขอย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................  

ตามใบอนุญาตเลขท่ี.....................เลขท่ี................./..............  ออกให)เม่ือวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ..............  

ต9อ  (เจ)าพนักงานท)องถ่ิน)...........................................................................................................................................   

 พร)อมคำขอน้ี  ข)าพเจ)าได)แนบหลักฐานและเอกสารมาด)วย  ดังน้ีคือ 

  ๑)  สำเนาบัตรประจำตัว............................................(ประชาชน/ข)าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สำเนาทะเบียนบ)าน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง  คือ 

   ๓.๑ .....................................................................................................................................   

   ๓.๒ .....................................................................................................................................   

  ๔).....................................................................................................................................................   

 ข)าพเจ)าขอรับรองว9า  ข)อความในแบบคำขอใบอนุญาตน้ีเป_นความจริงทุกประการ 

 

       (ลงช่ือ)....................................ผู)ขอรับใบอนุญาต 

                              (....................................) 

ความเห็นของเจ"าพนักงานสาธารณสุข คำส่ังของพนักงานท"องถ่ิน 

  

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตให)ประกอบกิจการได) 

     (   )  เห็นสมควรต9อใบอนุญาต      (   )  ไม9อนุญาตให)ประกอบกิจการ 

     (   )  เห็นสมควรไม9อนุญาต  เพราะ...........................  

........................................................................................  

(ลงช่ือ)....................................เจ)าพนักงานสาธารณสุข               (ลงช่ือ)............................................. 

          (....................................)                          (............................................) 

ตำแหน9ง............................................................          ตำแหน9ง..................................................... 

          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 

 

 

 

 

 

๑๕ 

(แบบ  กอ.  ๔) 

แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ"ง 
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        เขียนท่ี............................................................   

      วันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 

 ข)าพเจ)า.......................................................................อายุ.....................ปq  สัญชาติ.......................................   

อยู9บ)านเลขท่ี........................หมู9ท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ..............................อบต. ...............................................................  

จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท4.......................................................................  

 ๑)  ขอย่ืนคำขอหนังสือรับรองการแจ)งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................................  

ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการ............................................................................................................................................  

ต้ังอยู9บ)านเลขท่ี.....................หมู9ท่ี................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตำบล.......................  

อำเภอ........................................จังหวัด..................................ต9อเจ)าพนักงานท)องถ่ิน................................................. 

 ๒)  ข)าพเจ)าจะปฏิบัติตามข)อกำหนดด)านสุขลักษณะตามข)อบัญญัติองคืการบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว  

พร)อมคำขอน้ีได)แนบหลักฐานและเอกสารมาด)วยแล)วดังน้ี  คือ 

  ๒.๑)  สำเนาบัตรประจำตัว......................................(ประชาชน/ข)าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒.๒)  สำเนาทะเบียนบ)าน 

  ๒.๓)  หลักฐานอ่ืน ๆ  ....................................................................................................................   

   ๒.๓.๑ ............................................................................................................................... 

   ๒.๓.๒ ............................................................................................................................... 

  ๒.๔) ...............................................................................................................................................   

  ข)าพเจ)าขอรับรองว9า  ข)อความในแบบคำขอหนังสือรับรองการแจ)งน้ีเป_นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)......................................ผู)ขอรับหนังสือรับรองการแจ)ง 

                 (.....................................) 

ใบรับแจ"ง 

ข)าพเจ)า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตำแหน9ง........................................................  

สำนักงานองค4การบริหารส9วนตำบลตล่ิงชัน  โทรศัพท4  ๐  ๗๕๓๗  ๕๑๖๒ 

ได)รับคำขอหนังสือรับรองการแจ)ง  เลขท่ี........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

 

      (ลงช่ือ).......................................... 

             (.........................................) 

     ตำแหน9ง....................................................................   
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๑๖ 

 

ความเห็นของเจ"าพนักงานสาธารณสุข คำส่ังของพนักงานท"องถ่ิน 

  

จากการตรวจสอบคำขอ      (   )  อนุญาตให)ประกอบกิจการได) 

(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ)งได)      (   )  ไม9อนุญาตให)ประกอบกิจการ 

(   )  เห็นสมควรไม9ออกหนังสือรับรองการแจ)ง  เพราะ  

........................................................................................  

(ลงช่ือ)....................................เจ)าพนักงานสาธารณสุข               (ลงช่ือ)............................................. 

          (....................................)                          (............................................) 

ตำแหน9ง............................................................          ตำแหน9ง..................................................... 

          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

 

 

๑๗ 

บัญชีอัตราคHาธรรมเนียมตHอป] 

 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคHาธรรมเนียม 

๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตวF  

๑.๑ การเล้ียงม)า  โค  กระบือ  

 -  เกิน  ๑๐  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๒๐ ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๒ การเล้ียงสุกร  

 -  เกิน  ๒๐  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๓ การเล้ียงแพะ  แกะ  

 -  ต้ังแต9  ๕  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๔ การเล้ียงห9าน  เป_ด  ไก9  

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๕ การเล้ียงสัตว4เพ่ือรีดเอานม  

 -  ไม9เกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

 -  เกิน  ๕  ตัว  แต9ไม9เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ำด่ืม  

๒.๑ การผลิตกะป]  น้ำพริกแกง  น้ำพริกเผา  น้ำปลา  น้ำเคย  น้ำบูดู  ไตปลา    

 เต)าเจ้ียว  ซีอ้ิว  ซอสอ่ืน  

 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 -  สะสม  และการทำ ๒๐๐ 

๒.๒ การน่ึง  การต)ม  การเค่ียว  การตาก  สัตว4  หรือพืช   
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 -  ทำหรือตากปลาเค็ม  เน้ือเค็ม  เป_ดเค็ม  หนังหมู  กุ)งแห)ง  การเค่ียวมันกุ)ง ๓๐๐ 

 ทำมันหมู  

 -  การน่ึงปลา  การต)มปลา  ซ่ึงใช)แทนการน่ึง  

 ก.  ไม9เกิน  ๕,๐๐๐  ก.ก.  ต9อ/วัน ๕๐๐ 

 ข.  เกินกวา่  ๕,๐๐๐  ก.ก.  ต่อ/วนั ๑,๐๐๐ 

๒.๓ การผลิตเส)นหม่ี  ขนมจีน  กzวยเต๋ียว  เต)าฮวย  เต)าหู)  วุ)นเส)น  เก้ียมอ๋ี  

 -  โรงงานใช)เคร่ืองจักร ๓๐๐ 

 -  ไม9ใช)เคร่ืองจักร ๑๐๐ 

   

  ๑๘ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคHาธรรมเนียม 

๒.๔ การแกะ  การล)างสัตว4น้ำ  

 -  การแกะกุ)ง/ปลา/หอย  

      -  ต้ังแต9  ๑๐  -  ๑๐๐  ก.ก.  / วัน ๑๐๐ 

      -  ต้ังแต9  ๑๐๑  -  ๒๐๐  ก.ก. / วัน ๒๐๐ 

      -  ต้ังแต9  ๒๐๑  ก.ก.  ข้ึนไป / วัน ๓๐๐ 

๒.๕ การผลิตลูกช้ินด)วยเคร่ืองจักร  

 -  โรงงานผลิตลูกช้ิน ๓๐๐ 

๒.๖ การผลิต  น้ำกล่ัน  น้ำบริโภค  

 -  โรงงานผลิตน้ำกล่ัน ๕๐๐ 

 -  โรงงานผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด ๒๐๐ 

 -  โรงงานเจาะน้ำบาดาล  ด)วยเคร่ืองจักร  เพ่ือจำหน9าย ๓๐๐ 

๒.๗ การผลิตน้ำแข็ง  

 -  โรงงานผลิตน้ำแข็ง ๕๐๐ 

 -  การต)มกล่ันแอลกอฮอล4  สุรา  เบียร4  และน้ำส)มสายชู ๑,๐๐๐ 

๓. กิจการเก่ียวกับการเกษตร  

๓.๑ การล)าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 -  สะสมและการทำ ๒๐๐ 

๓.๒ การสีข)าวด)วยเคร่ืองจักร  

 -  โรงสีข)าวขนาดเล็ก  (ไม9เกิน  ๑๕  แรงม)า) ๒๐๐ 

 -  โรงสีข)าวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงม)าแต9ไม9เกิน  ๔๐  แรงม)า) ๓๐๐ 

 -  โรงสีข)าวขนาดใหญ9  (เกิน  ๔๐  แรงม)า) ๕๐๐ 
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๓.๓ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข)าวด)วยเคร่ืองจักร  

 -  โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก) และเมล็ดพันธ4อ่ืนนอกจากข)าว  ๓๐๐ 

 -  โรงงานนวดข)าวด)วยเคร่ืองจักร ๒๐๐ 

๓.๔ การผลิต  และสะสมปุ}ย  

 -  ใช)เคร่ืองจักร ๓๐๐ 

 -  ไม9ใช)เคร่ืองจักร ๑๐๐ 

๔. กิจการเก่ียวกับการโลหะ  หรือแรH  

๔.๑ การกลึง  การเคาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด ๒๐๐ 

 โลหะด)วยเคร่ืองจักร  หรือก~าชหรือไฟฟtา  

๔.๒ การทำเหมืองแร9  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล)างแร9  

 -  การกองการสะสมแร9ยิปซ่ัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีไม9เกิน  ๑  ไร9 ๕,๐๐๐ 

 -  การกองการสะสม  แร9ยิปซ่ัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑  ไร9 ๑๐,๐๐๐ 

๕ กิจการเก่ียวกับยานยนตF  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  

๕.๑ การต9อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ9นสี  การพ9นสารกันสนิม  

 ยานยนต4  

  ๑๙ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคHาธรรมเนียม 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไม9เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

๕.๒ การต้ังศูนย4ถ9วงล)อ  การซ9อม  การปรับแต9งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ4  

 ท่ีเป_นส9วนประกอบของยานยนต4  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไม9เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

๕.๓ ร)านขายรถจักรยานยนต4ท่ีมีบริการซ9อมหรือปรับปรุงด)วย ๑,๐๐๐ 

๕.๔   ร)านขายเคร่ืองยนต4เรือ  ท่ีมีบริการซ9อมหรือปรับปรุงด)วย ๑,๐๐๐ 

๕.๕   สถานประกอบการท่ี  ล)าง  อัดฉีด  ยานยนต4 ๒๐๐ 

๕.๖ สถานประกอบการท่ีผลิต  ซ9อม  และอัดแบตเตอร่ี ๑,๐๐๐ 

๕.๗ ร)านปะยาง  เช่ือมยาง ๒๐๐ 

๕.๘ ร)านอัดผ)าเบรค  ผ)าคลัช ๓๐๐ 

๖. กิจการเก่ียวกับไม"  

๖.๑ การเล่ือยและซอยไม)  ท่ียังไม9ได)แปรรูป  โดยใช)เคร่ืองจักร  

 -  เคร่ืองจักรท่ีมีกำลังไม9เกิน  ๒  แรงม)า ๓๐๐ 

 -  เคร่ืองจักรท่ีมีกำลังเกิน  ๒  แรงม)า  -  ๕  แรงม)า ๖๐๐ 
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 -  เคร่ืองจักรท่ีมีกำลังเกิน  ๕  แรงม)า ๑,๐๐๐ 

๖.๒ การเล่ือย  และซอยไม)ท่ียังไม9ได)แปรรูปโดยไม9ใช)เคร่ืองจักร ๓๐๐ 

๖.๓ การเล่ือย  และการซอยไม)ท่ีแปรรูปแล)ว  

 -  โดยไม9ใช)เคร่ืองจักร ๓๐๐ 

 -  โดยการใช)เคร่ืองจักร ๖๐๐ 

๗. กิจการเก่ียวกับการบริการ  

๗.๑ -  หอพัก  ห)องพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  ห)อง ๒๐๐ 

 -  หอพัก  ห)องพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  ห)อง ๓๐๐ 

 -  หอพัก  ห)องพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  ห)อง ๔๐๐ 

 -  หอพัก  ห)องพัก  เกิน  ๔๐  ห)อง ๕๐๐ 

 -  ห)องเช9า  ขนาด  ๕  -  ๑๐  ห)อง ๒๐๐ 

 -  ห)องเช9า  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  ห)อง ๓๐๐ 

 -  ห)องเช9า  เกิน  ๒๐  ห)อง ๔๐๐ 

๗.๒ ร)านอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐ 

๗.๓ ร)านเสริมสวย  หรือห)องแต9งผม ๒๐๐ 

๘. กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ  

๘.๑ -  ร)านเย็บผ)าท่ีมีจักร  ๕  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 -  ร)านซักอบรีด  หรืออัดกลีบผ)า ๒๐๐ 

 -  ร)านย)อมผ)า  หรือกัดสีผ)า  รวมถึงส่ิงทออ่ืน ๓๐๐ 

๙. กิจการเก่ียวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนตFหรือวัตถุท่ีคล"ายคลึง  

   

  ๒๐ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคHาธรรมเนียม 

๙.๑ -  สะสมไม9เกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 

 -  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 

 -  สะสมเกิน  ๕  ตัน  -  ๑๐  ตัน ๔๐๐ 

 -  สะสมเกินกว9า  ๑๐  ตัน  ข้ึนไป ๖๐๐ 

๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับปgโตรเลียม  ถHานหิน  สารเคมี  

๑๐.๑ โรงงานบรรจุก~าชหุงต)ม ๑,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมน้ำมันเช้ือเพลิง  

 -  คลังน้ำมัน ๑,๐๐๐ 

 -  สถานท่ีบริการจำหน9าย  (ปG�ม) ๒๐๐ 

 -  ร)านค)าย9อย ๑๐๐ 
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๑๐.๓ การสะสมถ9านหิน  หรือถ9านโค)ก ๘๐๐ 

๑๐.๔ โรงโม9หิน ๑,๕๐๐ 

๑๑. กิจการอ่ืน ๆ  

๑๑.๑ ร)านซ9อมเคร่ืองใช)ไฟฟtา  และอุปกรณ4ไฟฟtา ๒๐๐ 

๑๑.๒ ร)านรับซ้ือของเก9า  ขวด  แก)ว  รวมท้ังวัสดุท่ีเลิกใช)อ่ืน ๒๐๐ 

๑๑.๓ โกดัง  เก็บสินค)า ๓๐๐ 

๑๑.๔ การล)างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ4ท่ีเลิกใช)แล)ว ๒๐๐ 

๑๑.๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมถุงพลาสติก  ฟาง  หลอดกาแฟ  ฯลฯ  

 -  โรงงานผลิต  -  บรรจุ ๑,๐๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินค)าขนาดเล็ก ๓๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินค)าขนาดกลาง ๕๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินค)าขนาดใหญ9 ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ การก9อสร)าง  

 -  การก9อสร)างตึกอาคาร  หรือส่ิงก9อสร)างอ่ืนท่ีก9อให)เกิดฝุmนละออง  มลพิษ ๒๐๐ 

 ท่ีทำให)ระคายต9อระบบหายใจ  
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