บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๔
…………………………………….
หลักการ
เพื่อปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ออกตามเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่องการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓
เหตุผล
เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในปจจุบัน
ยังไมเหมาะสมตอลักษณะการประกอบการกิจการคาบางประเภท ซึ่งมีผูประกอบการหลายขนาด
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเปนธรรม สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันในการจัดเก็บคาธรรม
เนียม สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมและเปนธรรมยิง่ ขึ้น จึงจําเปนตองตราเทศ
บัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๔
........................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย วาดวยการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลแมสาย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตําบลแมสายและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบล
แมสายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ ลําดับที่ ๖๐,๖๓,๖๔,๗๕,๗๖,๑๐๗ และ ๑๒๗ ตามลําดับ และใหใชบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตินี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
นายไศลยนต ศรีสมุทร
( นายไศลยนต ศรีสมุทร )
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) นาย ประยูร วงษพานิช
(นายประยูร วงษพานิช)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

บัญชีคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔
ลําดับที่
๖๐.

๖๓.

๖๖.

ประเภทกิจการคา
อัตราคาธรรมเนียม
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๘๐๐.- บาท
การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ หรือจําหนาย และในการ
ประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
การปะ การเชื่อมยาง
๒๐๐.- บาท
- รถจักรยาน
๓๐๐.- บาท
- รถจักรยานยนต
๕๐๐.- บาท
- รถยนต
กิจการที่เกี่ยวกับไม
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ
การขุดกรอน การทําคิ้ว หรือการตัดไมดว ย
เครื่องจักร
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อทีไ่ มเกิน
๒๐๐ ตารางเมตร
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๕๐๐.- บาท
๘๐๐.- บาท

หมายเหตุ

ลําดับที่
๗๕.

๗๖.

ประเภทกิจการคา
กิจการเกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
- จํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง
- จํานวนหองพักเกิน ๒๐ หอง แตไมเกิน
๕๐ หอง
- จํานวนหองพักเกิน ๕๐ หอง แตไมเกิน
๘๐ หอง
- จํานวนหองพักเกิน ๘๐ หองขึ้นไป
การประกอบกิจการหองพัก อาคารชุดใหเชา
หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
- จํานวนไมเกิน ๑๐ หอง
- จํานวนหองพักเกิน ๑๐ หองแตไมเกิน
๕๐ หอง
- จํานวนหองพักเกิน ๕๐ หองขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม

๑,๐๐๐.- บาท
๑,๕๐๐.- บาท
๒,๐๐๐.- บาท
๒,๕๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๑,๕๐๐.- บาท

หมายเหตุ

ลําดับที่
๑๐๗.

๑๒๗.

ประเภทกิจการคา
กิจการที่เกี่ยวกับปโตเลียม ถานหิน สารเคมิ
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามัน
ปโตเลียม หรือผลิตผลิตภัณฑปโตเลียมตางๆ
๑. การผลิต การกลั่น
๒. การสะสม
- ปมหลอด (ถังน้ํามัน)
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อทีไ่ มเกิน ๑๐๐
ตารางเมตร
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อทีต่ ั้งแต
๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อทีเ่ กิน ๒๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป
- คลังน้ํามัน
กิจการอื่นๆ
การประกอบกิจการโกดังสินคา
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน
๒๐๐ ตารางเมตร
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน
๔๐๐ ตารางเมตร
- สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต
๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ

๕,๐๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๒,๐๐๐.- บาท
๓,๐๐๐.- บาท

๕๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๑,๕๐๐.- บาท

อัจฉรา อินทรชน พิมพ จากสําเนาตนฉบับ
คํานวน กองคํา
ตรวจ/ทาน จากสําเนาตนฉบับ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

