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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ ยุทธพงษ์  พานเมือง  
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3 สมาน     เต็มตาวงษ์  
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5 วิชัย       วรรณา   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต. ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8      พ้นจากต าแหน่งเหตุลาออก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย   แสนกระจาย  
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายยุทธพล  ดอนน้อย เลขานุการนายก ฯ ยุทธพล  ดอนน้อย  

 
 
 
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
7 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
8 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
9 นายเด่น  มะยุระยอด นักวิชาการศึกษา เด่น  มะยุระยอด  
10 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการฯ นฤมล  ช านาญกุล  
11 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
13 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  
14 นายจีระเดช  รูปเหมาะ เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ จีระเดช  รูปเหมาะ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขอให้สมาชิกทุกท่านโดยยึดหลักโดย
เคร่งครัด 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี     
พ.ศ. 2563  ครั้งที่  1/2563  วันที่  19  มีนาคม  2563 

 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 การด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายก อบต. - ตามมตสิภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงในคราวประชุมสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  11  โครงการ  เป็นเงินจ านวน 
3,185,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จึงขอรายงาน
ผลการด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจาน ถึง ถนนบ้าน 
นาชุมแสง–บ้านตาด  บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม          
ตั้งไว้  399,000 บาท  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

  2. ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายดงเหล่า ถึง ถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์  
- บ้านทุ่งพัฒนา บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 โดยถมลูกรัง  ตั้งไว้  187,000 บาท  
(ด าเนินการเสร็จแล้ว) 

  3. วางท่อระบายน้ า คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา 
ค าสีดา  บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่  2 วางท่อระบายน้ าเดิม จ านวน 5 ท่อน       
ตั้งไว ้ 40,000 บาท  (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 

  4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางรุ่งทิพย์ ถึงบ้านพ่อเฉลียว  
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4  ตั้งไว้  400,000  บาท  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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  5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางอารี (ถนนลาดยาง) ถึง     
ต าบลนาทม  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  ตั้งไว้  400,000  บาท  (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

  6. วางท่อระบายน้ าถนนสายบ้านนาชุมแสง-บ้านสมวิไล            
ต าบลบ้านตาด  บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  60,000 บาท  (ด าเนินการ
เสร็จแล้ว) 

  7. ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยมห้วยตาดไฮตอนบน (บ้านนาชุมแสง 
หมู่ที่ 6) ตั้งไว้  465,000 บาท  (ได้ผู้รับเหมาแล้วก าลังด าเนินการ) 

  8. ก่อสร้างรางระบายน้ าสี่แยกบ้านนางริน ปานสีด า ถึง บ้านนางสุนี       
ผ่องกาไสย บ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  234,000 บาท  (ได้ผู้รับเหมาแล้ว
ก าลังด าเนินการ) 

  9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายค าสอน ค าสวนจิต ถึง ถนนลาดยาง
เส้นหนองเม็ก-บ้านดุง บ้านค าสีดา หมู่ที่ 3  ตั้งไว้  300,000  บาท         
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

  10. ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านผู้ช่วยค าภาส ค าใจ ถึง หนองเลิงปอ        
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ตั้งไว้  300,000 บาท  (ได้ผู้รับเหมาแล้วก าลัง
ด าเนินการ) 

  11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนนลาดยางนาชุมแสง      
โนนสะอาด  ถึง  บ้านนายสีลา ศิริทรัพย์ บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8                
ตั้งไว้  400,000  บาท  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 3.2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 จ านวน  7  โครงการ ดังนี้ 

  1. ขุดลอกล าห้วยแขนซ้าย ตอนกลาง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1  ปากกว้าง 
15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร  ลึก 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 5,850 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  232,100 บาท 

  2. ขุดลอกล าห้วยทวน ตอนล่าง บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2  ปากกว้าง  
15 เมตร กน้กว้าง 8 เมตร  ลึก 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 8,550 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  383,300 บาท 

  3. ขุดลอกล าห้วยทวน ตอนบน บ้านค าสีดา หมู่ที่ 3 ปากกว้าง      
15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ลึก3.50 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 12,113 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 414,000 บาท 
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  4. ขุดลอกล าห้วยไร่ ตอนล่าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  ปากกว้าง 
15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร  ลึก 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 6,150 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 256,200 บาท 

  5. ขุดลอกล าห้วยตาดไฮ ตอนกลาง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 ปากกว้าง 
15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 562 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 12,505 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 456,100 บาท 

  6. ขุดลอกล าห้วยตาดไฮ ตอนล่าง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 ปากกว้าง 
15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 562 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 12,015 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 456,100 บาท 

  7. ขุดลอกล าห้วยวังโคโม่ หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ปากกว้าง 15 เมตร 
ก้นกว้าง 8 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,625 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 455,800 บาท 

 3.3 การของบประมาณโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้จัดท าโครงการเพื่อขอ
งบประมาณโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด 
ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6                      
สายบ้านนาชุมแสง – บ้านตาด  งบประมาณ 6,660,900 บาท 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5                 
สายบ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านนาสีนวล  งบประมาณ 3,774,600 บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7                    
สายบ้านแสงสว่าง – บ้านนาทม  งบประมาณ 4,751,100 บาท 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6                 
สายสามแยกถนนไปบ้านตาด – ถนนลาดยางบ้านโพธิ์  งบประมาณ    
499,000 บาท 

  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4                   
สายบ้านนาชุมแสง – บ้านนาทม  งบประมาณ 495,000 บาท 

  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4                  
สายบ้านนาชุมแสง – บ้านนาสีนวล  งบประมาณ 495,000 บาท 

  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  สายหน้า    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสีดา–ไร่ก านันไพรบูรณ์ งบประมาณ 497,000 บาท 
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  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8                   
สายบ้านสันติธรรม – บ้านกล้วย  งบประมาณ 497,000 บาท 

  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์      
สายสี่แยกหอปู่ตา – คูบึงบ้านโพธิ์  งบประมาณ 499,000 บาท 

  10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์    
สายหมู่ที ่1 – โนนจาน  งบประมาณ 499,000 บาท 

  11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  บ้านโพธิ์  
สายรอบบึงบ้านโพธิ์  งบประมาณ 7,663,400 บาท 

  12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                
สายข้างวัดป่าทิศตะวันออก  งบประมาณ 499,000 บาท 

  13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2               
สายจากถนนลาดยางหนองเม็ก – บึงบ้านโพธิ์  งบประมาณ 499,000 บาท 

  14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2                
สายหน้าวัดศรีวิทยาราม - โค้งบ้านนางน้อย  งบประมาณ 499,000 บาท 

  15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2               
สายสามแยกวัดศรีวิทยาราม - ป้าช้าหมู่ที ่2  งบประมาณ 499,000 บาท 

  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2               
สายหมู่ที ่2 – ดงสร้างแป้น  งบประมาณ 499,000 บาท 

  17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5               
สายรอบบ้านโนนสมบูรณ์  งบประมาณ 495,000 บาท 

  18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6              
สายบ้านนางบุสดี – บ้านนางอัญชลี  งบประมาณ 246,000 บาท 

  19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6                
สายบ้านน้อยโนนสวรรค์ – บ้านตาด  งบประมาณ 499,000 บาท 

  20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6               
สายบ้านนาชุมแสง – บ้านสมวิไล  งบประมาณ 12,766,200 บาท 

  21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6                
สายบ้านพ่อทอง – บ้านนายเกรียงศักดิ์  งบประมาณ 499,000 บาท 

  22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6               
สายสี่แยกสนามฟุตบอล – บ้านยายเพ็ญ  งบประมาณ 495,000 บาท 

  23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7               
สายบ้านนางทองวัน – นางบุญรัตน์  งบประมาณ 499,000 บาท 

  24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7               
สายหนองเลิงปอ – นานายนริทร์  งบประมาณ 499,000 บาท 



7 

 

 

  25. โครงการขุดลอกล าห้วยไร่ ตอนบน หมู่ที ่4  งบประมาณ 
201,000 บาท 

 รวม  45,025,200 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชี้แจง 
นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 - ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 โอนลด  19,500  บาท 
 ส านักปลัด 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  จ านวน  1  เครื่อง  
รายละเอียดตามบัญชี  มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561  งบประมาณอนุมัติ  
13,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 13,000 บาท  โอนลดครั้งนี้  
12,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  1,000 บาท 

 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     
14 อัตรา, งบประมาณอนุมัติ 1,540,800 บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 
716,200 บาท โอนลดครั้งนี้ 7,500 บาท  งบประมาณ                         
หลังโอน 708,700  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 
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 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  19,500 บาท 

 ส านักปลัด 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จ านวน  1  เครื่อง  
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561  งบประมาณอนุมัติ  - 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  12,000 บาท  
งบประมาณหลังโอน  12,000 บาท 

 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะหมู่บูชา 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1  ชุด  รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ. 2562  งบประมาณอนุมัติ  - บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน - บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  7,500 บาท  งบประมาณหลังโอน  
7,500 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

 4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชี้แจง 
นายก อบต. - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
  2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นทุกคน กรรมการ 
  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

กรรมการ 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
  5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
  6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ 
  7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
  8. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  กรรมการตามข้อ 8 (3)(4)(5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561) 

  ตามระเบียบดังกล่าว ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง       
ที่  294/2561  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่  25  กันยายน  2561  โดยกรรมการในส่วนของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน  หมดวาระในวันที่  24  
กันยายน  2563  จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อครับ 
  นายวิชัย  วรรณา  - เสนอ นายยุทธพงษ์  พานเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
  ส.อบต. หมู่ที่ 5 นาชุมแสง หมู่ที่ 8 

  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   2. นายทองดี  เสืองาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

  นายสุวิทย์  บุญภา  - เสนอ นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นางบุญเกิด  ศรีชัยมูล  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
   2. นายปัญญา  บุญพา  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  - เสนอ นางร าไพ  แสนพลมาตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
   2. นายวิชัย  วรรณา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ประธานสภา - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 
 - มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง ดังนี้ 
  1. นายยุทธพงษ์  พานเมือง  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
  2. นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
  3. นางร าไพ  แสนพลมาตร  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
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 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 11 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง 

 4.3 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชี้แจง 
นายก อบต. - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย   

  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน    

สองคน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือกอีกได้(แก้ไขใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561) 

ตามระเบียบดังกล่าว ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง       
ที่  296/2561  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  25  กันยายน  2561         
กรรมการในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  3  คน  
หมดวาระในวันที่  24  กันยายน  2563  จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณา
คัดเลือกกรรมการดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อครับ 
  นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข - เสนอ นายคล่องประจันทร์  ดวงมาลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 นาชุมแสง หมู่ที่ 3  
  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
   2. นายทองดี  เสืองาม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
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  นายวิชัย  วรรณา  - เสนอ นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
  ส.อบต. หมู่ที่ 5 นาชุมแสง หมู่ที่ 6  

  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
   2. นางบุญเกิด  ศรีชัยมูล  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

  นายปัญญา  บุญพา  - เสนอ นายวิชัย  วรรณา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 นาชุมแสง หมู่ที่ 5 

  ประธานสภา - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   2. นายยุทธพงษ์  พานเมือง  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภา - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 
 - มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง ดังนี้ 
  1. นายคล่องประจันทร์  ดวงมาลัย  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
  2. นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
  3. นายวิชัย  วรรณา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสงด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 11 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง 

4.4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..... 

ประธานสภา - ตามท่ี นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
นาชุมแสง  เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........       
จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นผู้อภิปรายประกอบ
ญัตติต่อไป 

  นายก อบต. - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  23(3),  พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  เพ่ือให้เป็นไป
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ตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้พิจารณาต่อไป 

 - การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .....      

 ขั้นรับหลักการ 
นายก อบต. - ในการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เรื่อง กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........  มีหลักการ คือ เพ่ือให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เหตุผล  คือ  เพ่ือประโยชน์การก ากับดูแล
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้  และขอ
มอบหมายให้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดของร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้พิจารณา
ต่อไป 

นายจีระเดช รูปเหมาะ - ได้อธิบายรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ  ดังนี้ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ว่า

ด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ประกอบ
มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65    
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560     
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    
พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง
และนายอ าเภอทุ่งฝน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาชุมแสง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารสวนต าบล       
นาชุมแสง  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับต าบล เรื่อง  การควบคุมการค้าซึ่งที่เป็นที่  
น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2542 

 หมวด 1  บททั่วไป 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
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  “ผู้ด าเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความ
สั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง 

  “ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ในอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ข้อ 5 ให้กจิการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

  1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  (1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
  (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการ
นั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือ 
ไม่ก็ตาม 

 



14 

 

 

  2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (1) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่

ขาย การขายในตลาด 
  (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
  (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือ
กรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

  (6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระท าอ่ืนใดต่อ
สัตว์ หรือพืช หรือส่วน หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์  

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
(1) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ 

เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ าจิ้ม หรือ ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
(2) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ 

ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาล้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไล้กรอก กะปิ น้ าปลา 
หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ คล้ายคลึงกัน 

(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แซ่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 

(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
ตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวนฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือ       
วิธีอ่ืนใด 

(5) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(6) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี่ยมอ๋ี 
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะ'โรปี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

ที่คล้ายคลึงกัน 
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ 
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านม

สัตว์ 
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 

ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(11) การผลิตไอศกรีม 
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(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอื่นๆ 
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ไวน์ 

น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
(15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ 
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ า

จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ

ภาชนะอ่ืนใด 
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเชื่อม 
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ  

ห้องเย็น 
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์'จากส าลี 
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปัดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดต่างๆ 
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช

หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ  

ก็ตาม 
(5) การผลิตยาสูบ  
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
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(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น่าไปผลิตปุ๋ย 
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลซองมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 

ข้าวโพด 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(1)การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้

ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่

ได้รับ ใบอนุญาตใน 6(1) 
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย

เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 
(4) การเคลือบ การชุบบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม 

นิกเกิล หรือโลหะ อ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ในข้อ 6(1) 
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 6(1) 
(6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ

ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี
ไว้บริการหรือจ าหน่ายและ ในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวมาด้วย  

(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม การอัดแบตเตอรี่  
(7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบชอง ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

8. กิจการเกี่ยวกับไม้ 
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ชุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย

เครื่องจักร 
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี การแต่งส าเร็จสิ่งของ

เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย ชานอ้อย 
(4) การอบไม้ 
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
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(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ  

(7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล 
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่

ได้รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือใน สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับ ใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคน เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนใดท านองเดียวกัน 

(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารขุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

(7) ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้

เธค คาราโอเกะ หรือตู้ เพลง หรือการแสดงกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านอง

เดียวกัน เว้นแต่ เป็นการให้บริการที่ ได้รับใบอนุญาต 9(1) 
(10) การประกอบกิจการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน

บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
(13) การประกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนักหนัก 
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนาม'ฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การ

สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม 
(18) การประกอบกิจการลักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ

ร่างกาย 
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ

ผู้รับบริการ 
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
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(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว์ชั่วคราว 

11. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(1) การป่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่

กระตุก 
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บ ปกผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 
(7) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึงกัน  
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง

การขุด ตัด ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 11(2) 

(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ

ส่วนผสม 
(9) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือ

วัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ ได้รับใบอนุญาตใน 6(4) 
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านโค้ก และสารเคมี

ต่างๆ 
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออก'ซิ'โดซี หรือ

สารตัวท าละลาย  
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
(4) การผลิต สะสม หรือชนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7(1) 
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
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เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ วัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(10) การเคลือบ ซุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ

วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบ ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
13. กิจการอื่นๆ 
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
(2) การผลิตซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องอุปกรณไ์ฟฟ้า 
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อน าไปใช้ใหม่

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่

ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมี
การ ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวช้องด้วย แล้วแต่กรณี 

    หมวด 2 
    สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน 
โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใน กรณีที่สถาน
ประกอบกิจการที่ไม่เช้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่
ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือ ป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน 

ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
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ดังต่อไปนี้ 
(1) ตอ้งเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบ

กิจการที่ขออนุญาตได้ตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มี
แสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉิน
ต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(2) ต้องวัดให้มีระบบการวัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแล
รักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุ
อันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจ เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ า
ฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ วัตถุ
อันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไวในกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือ
ภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(2) ในกรณีท่ีมีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและต้องด าเนินการให้ ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย 

(3) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้
ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุง อาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน 
ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

    หมวด 3 
    การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการ
ท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความ
ปลอดภัยดังนี้  

(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึก
การบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการ ฝึกอบรม
การดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบซอง จ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ท่ีปลอดภัยส าหรับเก็บรักษา
วัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้
โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการ 

ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิด
มลพิษทางเสียงหรือความ สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของ
เสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง ด าเนินการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่ อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

    หมวด 5 
    ใบอนุญาต 

ข้อ 17 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ ตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็น
การค้า เว้นแต่จะไค้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ไค้ ใบอนุญาตให้
ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว  

ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 
5 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  

(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ข้อ 19 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ 
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ข้อ 20 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏ
ว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ 
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ อนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี แจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 21 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อ
ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 18 และ        
ข้อ 19 ด้วย 

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่
เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ กรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของ
จ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ 
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง ครั้ง ให้เว้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้
นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน ครบ
จ านวน 

ข้อ 23 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลนาพันสาม 

ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 25 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ี
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ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น ด าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนด ไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นด าขอรับใบแทนใบอนุญาตน่า
ส าเนาบันทึกการแจ้ง ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญ
หายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นด า
ขอรับใบแทน ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 26 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2435 กฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2434 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ นี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 27 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาตใน
เรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
รา้ยแรงต่อสุขภาพชองประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่     
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 28 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ รับ หรือ
ให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในทีป่ิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่
เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 29 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการ
ประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ท ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... 

 
 

 

ที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม/ปี 
  บาท สตางค์ 

1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
 (1)การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
 1. การเลี้ยงม้า โค กระบือ   
 (1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 100  
 (2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 200  
 (3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 ตัว 400  
 (4) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 100 ตัวขึ้นไป 600  
 2. การลี้ยงสุกร   
 (1) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 100  
 (2) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 200  
 (3) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 400  
 (4) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 400 ตัว 600  
 (5) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 400 ตัวขึ้นไป 1,000  
 3. การเลี้ยงแกะ, แพะ   
 (1) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 100  
 (2) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 200  
 (3) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 40 ตัวแต่ไม่เกิน 100 ตัว 400  
 (4) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 100 ตัวขึ้นไป 600  
 4. การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่   
 (1) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 100  
 (2) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 400 ตัว 300  
 (3) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 400 ตัว ขึ้นไป 600  
 4.การเลี้ยงสัตว์น้ า   
 (1) เนื้อที่บ่อเลี้ยงไม่เกิน 10 ตารางเมตร 40  
 (2) เนื้อที่บ่อเลี้ยง 10-40 ตารางเมตร 100  
 (3) เนื้อที่บ่อเลี้ยง 40-200 ตารางเมตร 200  
 (4) เนื้อที่บ่อเลี้ยง 200 ตารางเมตรขึ้นไป 600  
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ที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท สตางค์ 

 6. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม   
 (1) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 200  
 (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 400  
 (3) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 40 ตัว ขึ้นไป 600  
 (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง เดียวกัน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียก เก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม ่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ ไม่ก็ตาม 

1,000  

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
 (1) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย ใน

ตลาด 
  

 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 400  
 (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์   
 (1) การฟอกหนังสัตว์และขนสัตว์ 1,000  
 (2) การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์ 1,000  
 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 400  
 (4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 400  
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืนๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่ง มีใช่เพื่อ
เป็นอาหาร 

  

 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  
 (2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
 (6) การผลิต โม ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์ หรือ พืช หรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ อาหารสัตว์ 
  

 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
 (2) โดยใช้เครื่องจักร 400  
 (7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง   
 (1) การสะสมครั่ง 400  
 (2) การล้างครั่ง 400  
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ที ่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท สตางค์ 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  

 (1) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

400  

 (2) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลา เจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปี น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู 
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

400  

 (3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แซ่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช 
อย่างอ่ืน 

400  

 (4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 

400  

 (5) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร   
     (1)โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  2 แรงม้า 400  
     (2)โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า 2 แรงม้าข้ึนไป 1,000  
 (6) การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี่ยมอ๊ี 

1. เส้นหมี่ 

  

     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 400  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 2. เส้นก๋วยเตี๋ยว   
     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 400  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 3. วุ้นเส้น 400  
 4. ขนมจีน   
     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 400  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 4. เต้าฮวย เต้าหู้ น้ าส้ม เกี่ยมอ๊ี 1,000  
 (7)การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆทีค่ล้ายคลึงกัน   
     (1) ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
     (2)ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 2,000  
 (8)การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปียะ ขนมอบอ่ืนๆ   
     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 400  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (9)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 1,000  
 (10)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
400  
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ที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม/ปี 

 สตางค์ 
 (11 การผลิตไอศกรีม   
     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 500  
 (13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 1,000  
 (14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 1,500 
 

 (15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 3,000  
 (16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง   
     (1) ใช้เครื่องท าความเย็นไม่เกินกว่า 2 เครื่อง 500  
     (2) ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า 2 เครื่อง แต่ไม่ถึง 5 เครื่อง 1,000  
     (3) ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า 5 เครื่องขึ้นไป 2,000  
 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  

     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืน ใด   
     (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
     (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 5,000  
 (20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเชื่อม   
     (1) น้ าตาลชนิดอื่นๆ 200  
     (2) น้ าตาลทราย 1,000  
 (21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 300  
 (22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 500  
 (23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 5,000  
 (24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 1,500  
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ที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม(บาท) 

บาท สตางค์ 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความ 
สะอาด 

  

 (1) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา   
 (1) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน๒ แรงม้า 500  
 (2) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า๒ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 1,000  
 (3) ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป 2,000  
 (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้ง สบู่ที่

ใช้กับร่างกาย 
  

       (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000  
       (2) โดยใช้เครื่องจักร 5,000  
 (3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 1,000  
 (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,000  
 (5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ต่างๆ 1,000  

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
 (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช   
       (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
       (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 1,000  
 (3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ใน

ท านองเดียวกัน 
1,000  

 (4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม   
       (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  15 แรงม้า 1,000  
       (2) ใช้เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้าแต่ไม่เกิน 40 แรงม้า 2,000  
       (3) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 40 แรงม้าข้ึนไป 3,000  
 (5) การผลิตยาสูบ   
       (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
       (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 1,000  
 (7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย   
       (1) การท าปุ๋ย 1,000  
       (2) การสะสมปุ๋ย 1,000  
 (8) การผลิตเส้นใยจากพืช 1,000  
 (9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 1,000  
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ค่าธรรมเนียม
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6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
 (1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ หรือแร่   

 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 2,000  
 (3) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 4 แรงม้า 3,000  
 (2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ ใบอนุญาตใน 6(1) 4,000  
 (3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 
  

 (1) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า   2,000  
 (2) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 4 แรงม้า 3,000  
 (3) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 4 แรงม้าขึ้นไป  4,000  
 (4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิกเกิล หรือโลหะ อ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ในข้อ 6(1) 
 4,000  

 (5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 
ใบอนุญาต ในข้อ 6(1) 

  

 (1) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 400  
 (2) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 2-4 แรงม้า 800  
 (3) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 4 แรงม้าขึ้นไป 1,000  
 (4) การขัด การล้าง ด้วยสารเคมีหรือวิธีอ่ืน 4,000  
 (6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 4,000  

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 (1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  2,000  
 (2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  
 (3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ อากาศ 

หรืออุปกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000 
 

 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและใน การประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลตังกล่าวมาด้วย 

2,000  

 (5) การล้าง ขัดเคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 600  
 (6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม การอัดแบตเตอรี่   
 (1)การผลิตแบตเตอรี่  2,000  
 (2)การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  2,000  
 (7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  2,000  
 (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 1,000  
 (9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ       

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
1,000  
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ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
บาท สตางค์ 

8 กิจการเกี่ยวกับไม้   
 (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,200  
 (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   
 (1) เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 400  
 (2) เครื่องจักรที่ม่ก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 4 แรงม้า 800  
 (3) เครื่องจักรที่ม่ก าลังรวมกันเกิน 4 แรงม้าขึ้นไป 1,000  
 (3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี การแต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ ผลิตภัณฑ์

จากไม้ หวาย ซานอ้อย 
1,000  

 (4) การอบไม้ 1,000  
 (5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 400  
 (6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ   
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 200  
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔ แรงม้า 400  
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๔ แรงม้า ขึ้นไป 1,000  
 (7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 1,000  
 (8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน   
 (1) ไม่เกิน 20 กระสอบ 100  
 (2) เกนิกว่า 20-40 กระสอบ 300  
 (3) เกินกว่า 40 กระสอบขึ้นไป 400  

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
 (1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม 

กฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
400  

 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 10,000  
 (3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
400  

 (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ 
ได้รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000  

 (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว 
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใดท านองเดียวกัน 

  

 (1) ไม่เกิน 20 ห้อง 4,000  
 (2) เกินกว่า 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 40 ห้อง 9,000  
 (3) เกินกว่า 40 ห้องขึ้นไป 10,000  
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 (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ท านอง เดียวกัน 

1,000  

 (7) ประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000  
 (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เธค คาราโอเกะ หรือตู้

เพลง หรือการแสดงกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
4,000  

 (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่ เป็นการ 
ให้บริการที่ไต้รับใบอนุญาต 9(1) 

4,000  

 (10) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 4,000  
 (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
400  

 (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 1,000  
 (13) การประกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 400  
 (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,000  
 (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000  
 (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000  
 (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 1,000 
 

 (18) การประกอบกิจการลักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 1,000  
 (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 1,000  
 (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผ้รับบริการ 1,000  
 (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 400  

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
 (1) การปีนด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก   
 (1) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 4 กี่ ถึง 10 กี่ 1,000  
 (2) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า 10 กี่ ขึ้นไป 4,000  
 (3) การปันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 1,000  
 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยลังเคราะห์ 400  
 (3) การปีนฝ้าย นุ่น ใยลังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000  
 (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร   
 (1) ใช้เครื่องจักร 3,000  
 (2) ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
 (5) การเย็บ ปีกผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร   
 (1) ตั้งแต่ 20 เครื่องขึ้นไป 3,000  
 (2) ตั้งแต่ 11-20 เครื่อง 2,000  
 (3) ตั้งแต่ 6-10 เครื่อง 1,000  
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 (6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 1,000  
 (7) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 400  

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
        (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 400  
       (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (2) การระเบิด โม บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 10,000  
 (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง กัน   

       (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000  
       (2) โดยใช้เครื่องจักร 4,000  
 (4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัด ดูด      

โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11(2) 
  

       (1) ไม่เกิน  4,000 ก.ก. (5 ตัน) 3,000  
       (2) เกินกว่า 5,000 ก.ก. ขึ้นไป 4,000  
 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
       (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000  
       (2) โดยใช้เครื่องจักร 4,000  
 (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2,000  
 (7) การผลิตชอล์ก ปนปลาสเตอร์ ปนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปน 1,000  
 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 10,000  
 (9) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 4,000  
 (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 500  
 (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 5,000  
 (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(4) 
5,000  

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ   
 (1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซีไดซี หรือสารตัวท าละลาย 10,000  
 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ   
       (1) การผลิตก๊าซ 4,000  
       (2) การสะสมก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000  
       (3) การสะสมก๊าซ พ้ืนที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร ขึ้นไป 10,000  
       (4) ปั๊มก๊าซ 10,000  
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 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
 (1) จ านวนสะสม ที่เกินกว่า 5,000 ลิตร ขึ้นไป 3,000  
 (2) จ านวนสะสม ตั้งแต่ 1,000 ลิตร แต่ไม่ถึง 5,000 ลิตร 1,000  
 (3) จ านวนสะสม ต ่ากว่า 1,000 ลิตร ขึ้นไป 500  
 (4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 10,000  
 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7(1) 1,000  
 (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลสูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  

 (1) ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 2 แรงม้า ขึ้นไป 4,000  
 (2) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า 2,000  
 (7) การโม ่ สะสม หรือบดขัน 300  
 (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 10,000  
 (9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
 (1) การผลิต ล้างฟิล์มภาพยนตร์ 2,000  
 (2) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายสี 1,000  
 (3) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายขาว-ด า 500  
 (10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลสูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000  
 (11) การผลิตพลาสติก เซลสูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 5,000  
 (12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000  
 (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 2,000  
 (14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการ ผลิต

ดอกไม้เพลิง 
1,000  

 (15) การผลิตเซลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 1,000  
 (16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรพืชหรือพาหะน าโรค   
 (1) การสะสมยาฆ่าแมลงและสารก าจัดศัตรูพืช 500  
 (2) การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
 (3) การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 2,000  
 (17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 500  
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ประธานสภา - ก่อนที่จะรับหลักการแห่งข้อบัญญัติฉบับนี้ ขอเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้อภิปรายหรือหากมีข้อสงสัยขอให้
สอบถามต่อที่ประชุม 

รองปลัด อบต. - ผมอยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ศึกษา
ข้อบัญญัติฉบับนี้อย่างละเอียดครับว่าอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บภาษีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ 

  นายปัญญา  บุญพา  - เรียนถามท่านประธานสภาครับ ในการเก็บค่าธรรมเนียมต้องเก็บกับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 ประชาชนทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ เช่น ข้อ 4 การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 40 ตัว 

แต่ไม่เกิน 100 ตัว  ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท หรือไม่ครับ 

ประธานสภา - เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบค าถาม 

นายจีระเดช รูปเหมาะ - ตามข้อบัญญัติฉบับนี้เก็บเฉพาะผู้ประกอบการที่มาขอใบอนุญาตใช้สถานที่ 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครับ 

  นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  - เรียนถามท่านประธานครับ ก่อนที่ตราข้อบัญญัติฉบับนี้ องค์การบริหาร 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ส่วนต าบลนาชุมแสงได้เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพไหมครับ 

ที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม/ปี 
บาท สตางค์ 

13 กิจการอื่นๆ   
 (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 1,000  
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ แรงม้า 2,000  
 แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า   
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 5,000  
 (2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
1,000  

 (3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  
 (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  
 (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 1,000  
 (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 1,000  
 (5) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000  
 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
500  
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ประธานสภา - เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบค าถาม 

นายจีระเดช รูปเหมาะ - มีการจัดเก็บครับ ตามข้อบังคับต าบล เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่ 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2542  ข้อบัญญัติฉบับนี้เป็น

การปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุดครับ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา - หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับร่างหลักการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... 

- ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือครับ 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

รองปลัด อบต. - ก่อนที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวในวาระท่ีสอง  ขั้นแปรญัตินั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามท่ีนายกได้เสนอเป็นญัตติที่ไม่ใช่ร่าง
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  สามารถพิจารณาสามวาระรวด
เดียวได้  คือ  ขั้นรับหลักการ  ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ  และตามวรรคสอง  
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามสาระรวดเดียวแล้วการ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้น  ต้อง
หารือที่ประชุมสภาว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่นายกเสนอสามวาระรวด
เดียวหรือไม่ ซึ่งจะต้องขอมติที่ประชุมสภาต่อไป 

ประธานสภา - สอบถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่นายกเสนออย่างไร 

นายก อบต. - เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระรวดเดียว 
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  ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

- การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ……  
ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสอง ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามสาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณา
วาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้น  การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวไปแล้ว  จึงเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ  
ผมในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีจะเสนอค า
แปรญัตติได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

    - ที่ประชุมพิจารณาเป็นเวลานานพอสมควร 

  ที่ประชุม   - ไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ 

  ประธานสภา   - เมื่อไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ  ขอผ่านไปวาระที่สามขั้นลงมติ 

- การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ……  
ขั้นลงมติ 

ประธานสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร  ดังนั้น  จึงให้ที่ประชุมลงมติเห็นควรให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงน าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ………  ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ……… 

- ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือครับ 
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  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  นายปัญญา  บุญพา  - เรียนถามท่านประธานครับ การขยายไฟฟ้าบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4  
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว  แต่ยังใช้ไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้า 

อยากทราบว่าจะด าเนินการปล่อยกระแสไฟฟ้าเมื่อไหร่ครับ 

  นายก อบต. - ผมได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งฝน แจ้งว่าจะด าเนินการปล่อย
กระแสไฟฟ้าในเร็วๆนี้  ในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าถนนเส้นไปบ้านสมวิไล 
ก าลังด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 

  นายทองดี  เสืองาม  - ท่อระบายน้ า  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  ถนนไปวัดป่าเทพนิมิตช ารุด 
  ส.อบต. หมู่ที่ 5 เสียหายอยากให้กองช่างออกส ารวจและซ่อมแซมครับ 

  นายอ่อนจันทร์  ทุมพร  - ท่อระบายน้ า  บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6  ช ารุดเสียหายอยากให้กองช่างออก 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 ส ารวจและซ่อมแซมเช่นกันครับ 

  นายก อบต. - ผมจะได้แจ้งกองช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความช ารุดเสียหายของท่อระบายน้ า
และด าเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ 

 - เนื่องจากท่อระบายน้ าเหลี่ยมในเขตพ้ืนที่ อบต.นาชุมแสง  ช ารุดเสียหาย
หลายที่ผมจะให้กองช่างด าเนินการส ารวจท่อระบายน้ าเหลี่ยมและด าเนินการ
ซ่อมแซมครับ 

 - ผมได้แจ้งให้กองช่างจัดท าป้ายแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้บนคูที่ขุดลอกให้ปลูกต้นไม้ริมคูขุดลอกเพ่ือให้รถสัญจรได้และขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบด้วยครับ 

 - ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านให้ช่วยกันป้องกัน เฝ้าระวังและก าชับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  เนื่องจาก
การระบาดขอโรคติดต่อโควิด 19 ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย 

  นายสังวาล  บุญพา  - ได้รับการประสานจากประมงจังหวัดอุดรธานีจะปล่อยปลา จ านวน 2 ล้านตัว 
  รองนายก อบต. สถานที่บึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนน าไปปล่อยยังหนอง

น้ าสาธารณะ จะด าเนินการวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  
  ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
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                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  บุญพา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายปัญญา  บุญพา) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


