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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตประกอบกิจการตู้นําดืมหยอดเหรี ยญ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตประกอบกิจการตู้นํ .าดืมหยอดเหรี ยญ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาเรื องการควบคุมการประกอบกิ จการตูน้ ํ! าดื มหยอดเหรี ยญ
พ.ศ. ๒๕๕๘
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตประกอบกิจการตู้นํ .าดืมหยอดเหรี ยญอบต.
ศาลายา 02/08/2558 15:58
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง! แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.
5.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา๗๑แห่ง พระราชบัญ ญัติ ส ภาตํ าบลและองค์ การบริ หารส่วนตํ าบลพ.ศ.
๒๕๓๗แก้ ไขเพิมเติมฉบับที ๖พ.ศ.๒๕๕๒ประกอบกับมาตรา๔มาตรา๓๒มาตรา๓๓มาตรา๕๔มาตรา๕๕มาตรา๕๗
มาตรา๕๘มาตรา๕๙มาตรา๖๐มาตรา๖๑มาตรา๖๒มาตรา๖๓และมาตรา๖๕แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
๒๕๓๕และที แก้ ไ ขเพิมเติม ฉบับที ๒พ.ศ. ๒๕๕๐และกฎกระทรวงฉบับที ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาโดยได้ รับความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลศาลายาและนายอําเภอพุทธมณฑลจึงตราข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนตําบลขึ .นไว้ ดงั ต่อไปนี .
ข้ อ๑ ข้ อบัญญัตินี .เรี ยกว่า&ldquo;ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลเรื องการควบคุมการประกอบกิจการตู้
นํ .าดืมหยอดเหรี ยญพ.ศ. ๒๕๕๘
ข้ อ๒ ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลนี ใ. ห้ ใช้ บงั คับภายในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาตังแต่
.
วันทีได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผยณทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาแล้ วสิบห้ าวัน
ข้ อ๓นับแต่วนั ทีข้ อบัญญัตินี .ใช้ บงั คับเป็ นต้ นไปบรรดาข้ อบัญญัติข้อบังคับระเบียบคําสังอืนใดในส่วนทีตราไว้
แล้ วซึงขัดหรื อแย้ งกับข้ อบัญญัตนิ ี .ให้ ใช้ ข้อบัญญัตนิ ี .แทน
ข้ อ๔ในข้ อบัญญัตนิ ี . กิจการตู้นํ .าดืมหยอดเหรี ยญ หมายถึงสถานทีทีทําการผลิตนํ .าบริ โภคบรรจุขวดหรื อใส่
ภาชนะต่างๆโดยมีการจ่ายเงินเป็ นค่านํ .าบริ โภคณสถานทีผลิตนํ .า
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยืนคําขอ
15 นาที
อนุญาตประกอบกิจการที
เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพพร้ อม
เอกสาร
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร

การตรวจสอบเอกสาร

ออกตรวจสถานที/สถาน
ทีตังประกอบกิ
.
จการ (๑-๒
วัน)

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

2 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขออนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมพร้ อมรับ
ใบอนุญาต

15 นาที

3)

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
3)
บ้ าน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
4)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(ของผู้รับมอบ
อํานาจ)
(ของผู้รับมอบ
อํานาจ)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล
หนังสือมอบ
อํานาจ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตไม่
สามารถมา
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง)

2)

16. ค่ าธรรมเนียม
โดยใช้ เครื องจักร
1) ๑.
เครื องจักรตังแต่ ๕แรงม้ าขึนไป
ค่ าธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ โดยใช้ เครื องจักร
2) ๑.
เครื องจักรน้ อยกว่ า๕แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ 3) โดยไม่ ใช้ เครื องจักร
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434,
034297052
หมายเหตุ-
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2)
3)

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ ม
-

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั . 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

