
 

C:\Users\parat\แฟมหลักรวมVAIO16สิงหาคม2550\แฟม ร.ท.กิตติชัย เจริญย่ิง\ทต.เวียงพางคํา\00200ดานบริการชุมชนและสังคม\00220แผนงานสาธารณสุข\00221งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข\
แบบสอบถามความพึงพอใจอัตราคาธรรมเนียบใบอนุญาตป2551.doc 

1
แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ี ทต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย 
ตอการเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมใบอนญุาตตางๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

วันท่ีทําการสํารวจ  24-30 เมษายน 2551  
ผูทําการสํารวจ   คณะกรรรมการหมูบาน ,อสม. ของแตละหมูบาน/ สมาชิกสภาเทศบาล ทุกเขตเลือกตั้ง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึน เพื่อประโยชนเปนขอมูลเบ้ืองตนประกอบการพจิารณาของสภา เทศบาล ในการ
พิจารณายกรางออกเทศบัญญัติ  ท่ีเกี่ยวของกับ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
1.ปจจุบันคณุอายุกี่ป ?   อาย…ุ……….ป 
 2.เพศของคุณ คือ ?     (        ) ชาย (       ) หญิง 
3.บานของคุณทุกวันนี้มีคนอยูอาศัยกี่คน ?   …………………..คน 
4.เดิม อบต.เวยีงพางคํา ไดทําการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกขอบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ไปแลว ซ่ึงราษฎรสวนใหญเห็นดวยใหออกขอบัญญัติ ดังตอไปน้ี 
 4.1 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง 
 4.2 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (เดิมออกไวแลวเม่ือ 3 ก.ย.2545) 
 4.3 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (เดมิออกไวแลว เม่ือ 2 เม.ย.2547) 
 4.4 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตว การเล้ียงสัตว 
 4.5 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร (เดิมออกไวแลว เม่ือ 2 เม.ย.2547)
 4.6 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการจดัต้ังตลาดเอกชน (เดิมออกไวแลว เม่ือ 2 เม.ย.2547) 
 4.7 ขอบัญญัติเกี่ยวกับการจําหนายสินคาในท่ี/ ทางสาธารณะ (เดิมออกไวแลว เม่ือ 2 เม.ย.2547) 

 คุณเห็นดวยกบัเสียงสวนใหญท่ีเสนอหรือไม (        ) เหน็ดวย  (        ) ไมเห็นดวย 
5.คุณรูหรือไมวา คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามขอ 6 ถือวาเปนเงินรายไดของ เทศบาล ในการที่จะนํามาแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนทางดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    (       ) รู  (        ) ไมรู 
6.ใบอนุญาตดาํเนินกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดอัตราไมเกินฉบับละ 10,000  บาท 
คุณมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชสถานท่ีประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ในกิจการตอไปนี ้ (ท่ียกมาเฉพาะบางอยางท่ีเกีย่วของ จากจํานวนกจิการท้ังหมด  130 ประเภทกิจการ) 

ที่ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป 
ไมเห็นดวย 
ควรเปน 
(บาท) (บาท) เห็นดวย 

1. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
1.1 การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก สัตวนํ้า สัตวเล้ือยคลาน หรือ แมลง  (เล้ียงเพ่ือ

การคา)    ***สภาจะพิจารณา ปริมาณของจํานวนสัตว ประกอบ*** 

 
200 

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

 

 

 1.2 การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี
จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือ  

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

200 
 

........... 
 

2. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม 
2.1 การผลิตนํ้ากล่ัน  นํ้าบริโภค 
2.2 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตบริโภคในครัวเรือน 
2.3 การผลิตนํ้าแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร   
     และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
2.4 การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถ่ัวเหลือง เครื่องด่ืมชนิด  
      ตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพ่ือ 
      บริโภคในครัวเรือน 
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ที่ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป 
ไมเห็นดวย 
ควรเปน 
(บาท) (บาท) เห็นดวย 

3. กิจการเกี่ยวกบัการเกษตร 
3.1 การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 
3.2 การผลิต  การสะสมปุย 

 
300 
300 

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

 

4. กิจการเกี่ยวกบัโลหะหรือแร 
4.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณเคร่ือง 
     ใชตางๆ 
4.2 การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะดวยเคร่ืองจกัรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการ 4.1   

 
300 

 
300 

 
.......... 

 
........... 

5. กิจการเกี่ยวกบัยานยนต เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
5.1 การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน 
      สนิมยานยนต 

 
500 

 
........... 

 5.2 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบอากาศ หรือ 
   อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
5.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมี 
    ไวบริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม 
     หรือปรับปรุงยานยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ดังกลาวดวย 
5.4 การลาง การอัดฉีดยานยนต 
5.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอร่ี 
5.6 การปะ การเช่ือมยาง 
5.7 การอัดผาเบรค ผาครัช 
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6. กิจการที่เก่ียวกับไม 
6.1 การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว 
      หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
6.2 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน 
      การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม     หรือหวาย 

 
500 

 
500 

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

 
........... 

7. กิจการเกี่ยวกบัการบริการ 
7.1 การประกอบกิจการ  อาบ อบ นวด 
7.2 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
7.3 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 
     หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  **สภาฯจะพจิารณาจํานวนหอง
ประกอบการพิจารณาในแตละอัตราประกอบอีกคร้ัง** 
7.4 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค   
      คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกนั 
7.5 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกจิการอ่ืนๆ ในทํานองเดียว  
      กัน 
7.6 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือการแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยู 
      ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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ที่ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป 
ไมเห็นดวย 
ควรเปน 
(บาท) (บาท) เห็นดวย 

 กิจการเกี่ยวกบัการบริการ (ตอ) 
7.7 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนกั โดยวธีิการควบ 
      คุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหาร 
      รางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวอยูใน 
      สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
7.8 การประกอบกิจการสวนสนุก  
      ตูเกม เคร่ืองเลนเกมส  เคร่ืองละ 
7.9 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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8. กิจการท่ีเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
8.1 การผลิตภาชนะดนิเผา หรือ ผลิตภัณฑดินเผา 
8.2 การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต หรือ วัตถุท่ีคลายคลึง 
8.3 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือ วัตถุท่ีคลายคลึง 
8.4 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
8.5 การเล่ือย การตัด หรือ การประดิษฐหนิเปนส่ิงของตางๆ 
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9. กิจการเกี่ยวกบัปโตรเล่ียม ถานหิน สารเคมี 

9.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิได 
      หรือสารตัวทําละลาย 
9.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
9.3 การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเล่ียม หรือ 
      ผลิตภัณฑปโตรเล่ียมตางๆ 
9.4 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน 
      สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
9.5 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 
      พาหนะนําโรค 
9.6 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
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10. กิจการอ่ืน 
10.1 การประกอบกิจการโกดังสินคา 
10.2 การผลิต การซอมเคร่ืองอีเลคโทรนิคส เคร่ืองไฟฟา อุปกรณ 
        อีเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา 

 
500 
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.......... 

 
 
 
 
 

10.3 การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
10.4 การกอสราง 
       (สภาฯจะพิจารณาการกอสรางในแตละประเภทประกอบเชน 
กอสรางท่ีอยูอาศัย อาคารพาณิชย สถานศึกษา โกดังเก็บสินคาฯ
ประกอบ  กําหนดเปนพื้นท่ีใชสอยแตละประเภท) 
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7.ใบอนุญาตจดัต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองรอย
ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา 38   ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดอัตราไมเกินฉบับละ 3,000  บาท 
-อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีไมเกิน 200 ตร.ม. และมิใชเปนการขายของในตลาด ตามมาตรา 48 กาํหนดอตัราไม่
เกนิฉบับละ 1,000 บาท 
 

 คุณมีความคิดเห็นอยางไร กบัอัตราคาธรรมเนียมท่ี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  กําหนด ดังนี ้
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง 

สถานท่ีจําหนายอาหาร และ สถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี พื้นที่ประกอบการ คาธรรมเนียม
ฉบับละ (บาท ) 

เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
ควรเปน 

1. พื้นที่ประกอบการไมเกิน  10  ตร.ม. 100 ……...  
2. พื้นที่ประกอบการเกิน  10  ตร.ม. แตไมเกนิ  25  ตร.ม. 200 ……...  
3. พื้นที่ประกอบการเกิน  25  ตร.ม. แตไมเกนิ  50  ตร.ม. 300 ……...  
4. พื้นที่ประกอบการเกิน  50  ตร.ม. แตไมเกนิ  100  ตร.ม. 400 ……...  
5. พื้นที่ประกอบการเกิน  100  ตร.ม.แตไมเกนิ 200  ตร.ม. 500 ……...  

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
การจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร และ สถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี พื้นที่ประกอบการ คาธรรมเนียม
ฉบับละ (บาท ) 

เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
ควรเปน 

1. พื้นที่ประกอบการเกิน  200  ตร.ม. แตไมเกนิ300  ตร.ม. 1,000 ……...  
2. พื้นที่ประกอบการเกิน  300  ตร.ม. ข้ึนไป 1,500 ……...  

 
8.ใบอนุญาตจดัต้ังตลาด ตามมาตรา 34  ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดอัตราไมเกินฉบับละ 2,000  บาท 

 ทต.กําหนด คาธรรมเนียมใบอนุญาต  การจัดตั้งตลาดเอกชน  ฉบับละ    1,000    บาท ตอป 
 คุณเห็นดวยหรือไม      (         ) เห็นดวย     (        ) ไมเหน็ดวย  ควรเปน.………………บาท 

 
9.ใบอนุญาตจาํหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2536) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ก.จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ กําหนดอัตราไมเกินฉบับละ 500  บาท 
ข.จําหนายโดยลักษณะการเรขาย กําหนดอัตราไมเกินฉบับละ 50 บาท 

 ทต.กําหนด คาธรรมเนียมใบอนุญาต  
ก.จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ    ฉบับละ 200  บาท 
ข.จําหนายโดยลักษณะการเรขาย   ฉบับละ 50 บาท 
 

 คุณเห็นดวยหรือไม      (         ) เห็นดวย     (        ) ไมเหน็ดวย ก. ควรเปน.………………บาท 
          ข.  ควรเปน.………………บาท 
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10.อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 20(4)  ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
กฎหมายกําหนด 
1.1 ) ก.คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตร 

     ตอๆ ไป  ลูกบาศกเมตรละ   250 บาท 
  ข.เศษไมเกนิคร่ึงลูกบาศกเมตร เปนเงิน 150 บาท 
  ค.เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร       เปนเงิน 250 บาท 

1.2 ) ก.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 500 ลิตร 
 วันหนึ่งไมเกนิ 20 ลิตร     เดือนละ 40 บาท 
 วันหนึ่งเกนิ 20 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท 
        ข.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง เกิน 500 ลิตรข้ึนไป 
 วันหนึ่งไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร    เดือนละ 2,000 บาท 
 วันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ ลบ.ม. เดือนละ 2,000 บาท 
       ค.คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราวคร้ังหนึ่งๆ ไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร คร้ังละ 150 บาท 
 -เกิน 1 ลูกบาศกเมตร  คาเกบ็และขนทุกๆ ลบ.ม. หรือเศษของ ลบ.ม.   คิด ลบ.ม.ละ  150 บาท 
 

 คุณเห็นดวยหรือไม      (         ) เห็นดวย     (        ) ไมเหน็ดวย  ควรเปน.………………บาท 
 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

11.อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  ดําเนินกิจการตามมาตรา 19  ตามกฎกระทรวงฉบับที่  2 (พ.ศ. 2536) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ก.รับทําการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 
                 คาบริการ    ฉบับละ 5,000 บาท ตอป 
 ข.รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 
                 คาบริการ   ฉบับละ 5,000 บาท ตอป 

 คุณเห็นดวยหรือไม      (         ) เห็นดวย     (        ) ไมเหน็ดวย  ควรเปน.………………บาท 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

12.ขอสรุป เสนอแนะ อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(สํานักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทาน ขอมูลนี้นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ ทต.เวียงพางคํา) 
ขอความกรุณากรอกขอมูลในครบทุกชองเพื่อสิทธ์ิของทาน   และไดโปรดสงแบบสอบถามน้ี คืนแกผูทําการสํารวจท่ี
แจกจายแบบสอบถามใหทาน  กอนวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 
 
ซ่ึงขอมูลนี้ สภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จะไดนําไปเปนขอพิจารณาปรับปรุงขอบัญญัติ อบต.เดิม และยกรางเทศ
บัญญัติขึ้นใหม  โดยจะมีการประชุมสภา ทต.เวียงพางคํา  ในสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2551   ตัง้แตวนัท่ี 1 -31 
พ.ค.2551 ณ หองประชุมหนองแหวน จึงใครขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมใหขอคิดเห็น และรับทราบขอสรุปของ
อัตราคาธรรมเนียมอยางเปนทางการตอไป  
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