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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ศุกร์ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสําราญ คําปูอง
๓
นายศักดิ์ชาย วีระพล
๔
นายสุนทร โกพล
๕
นายสีสวาท ใยสุวงษ์
๖
นายชาญชัย พลโลก
๗
นายคํามั่น โคตรสุวรรณ
๘
นายภักดี ไชยราช
๙
นายสีสวาท ใยสุวงษ์
๑๐ นางรัชนี แสนเยีย
๑๑ นายชํานาญ วังกะธาตุ
๑๒ นางมะลิศรี บางศิริ
๑๓ นายกฤตยชญ์ พลโลก
๑๔ นายจิระวัฒน์ แสนคํา
๑๕ นายนออินทร์ ยะสะกะ
๑๖ นายมิทชัย มงคล
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๘ คน
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
๑
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๒
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๓
นายประหยัด พลโลก
๔
นายฤทัย เรทนู
๕
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๖
นายรติพล จันทะนะ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา
รองประธานสภา
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมูที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมูที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

สุวิทย์ อรรคศรีวร
สําราญ คําปูอง
ศักดิ์ชาย วีระพล
สุนทร โกพล
สีสวาท ใยสุวงษ์
ชาญชัย พลโลก
คํามั่น โคตรสุวรรณ
ภักดี ไชยราช
สีสวาท ใยสุวงษ์
รัชนี แสนเยีย
ชํานาญ วังกะธาตุ
มะลิศรี บางศิริ
กฤตยชญ์ พลโลก
จีระวัฒน์ แสนคํา
นออินทร์ ยะสะกะ
มิทชัย มงคล

ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หน.สํานักปลัด
ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ
ไพรสน โสที
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ประหยัด พลโลก
ฤทัย เรทนู
ณัฐกมล ดวนลี
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
๗
นายรติพล จันทะนะ
๘
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม

ตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนโยธา
นายก อบต.

ลายมือชื่อ
รติพล จันทะนะ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม

หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสําหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระธาตเรณู
เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สําเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ สิตุลาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตําบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่น (ถ้ามี)
จากนั้นประธานดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ณ วัดพระธาตุเรณู เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่งกายชุดขาวไว้ทุกข์ หรือชุดดําไว้ทุกข์
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สําเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดําเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนีผ้ มขอยกไปรับรองในคราวประชุมครั้งต่อไปครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานสภา - ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาดําเนินการเชิญครับ
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาศัยอํานาจตาม พรบ.
การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๒ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นได้
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทําได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อให้ทางสภา
ฯ พิจารณา รายละเอียดผมขอมอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดเป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ
น.ส.ณัฐกมล- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตอ่าน
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติตําบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นจน
จบแล้วให้ท่านสมาชิกซักถามเป็นรายข้อต่อไป รายละเอียดมีดังนี้
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
กระทําได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้
(หมายเหตุ คําที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องกฎหมาย)
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( ร่าง )
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
****************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองย่างชิ้น และนายอําเภอเรณูนคร จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.๗ (๔)แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ผู้ดําเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น (บัญญัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ.)
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“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ(บัญญัติตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ.)
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทํา
ให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน(บัญญัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม
พรบ.สธ.)
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน(บัญญัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ.)
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน(บัญญัติตาม
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ.)
“มลพิษทางน้ํา”หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน(บัญญัติตาม
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ.)
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.๔ พรบ.สธ.)
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
(บัญญัติตาม ม.๔ พรบ.สธ.)
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕(บัญญัติตาม ม.
๔ พรบ.สธ.)
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
(พิจารณากําหนดประเภทกิจการฯที่ประสงค์จะควบคุมภายในท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอาจควบคุมเป็น
บางกลุ่มหรืออาจควบคุมทั้งหมดตามประกาศฯก็ได้(ออกตามความใน ม.๓๒(๑) พรบ.สธ.)
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๕.๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
๕.๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
(๒) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
๕.๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้ําจิ้มหรือซอส
ปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
คล้ายคลึงกัน
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ
ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอื่น
(๖) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๗) การผลิตไอศกรีม
๕.๔. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๒) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๓) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
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๕.๕. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช หรือไฟฟูา
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ๕.๖ (๑)
๕.๖. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่ายและใน
การประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกลดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๖) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๗) การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๘) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๕.๗. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
๕.๘. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(๒) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
๕.๙. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร
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(๒) การซัก อบ รีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๓) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๔) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
๕.๑๐.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๒) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร
๕.๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(๑) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าช
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๓) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๔) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๕) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๖) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๕.๑๒ กิจการอื่น ๆ
(๑) การผลิต ซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟูา
(๒) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๓) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๕) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๖) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๗) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือ
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วย แล้วแต่กรณี(บัญญัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ.)
(ตั้งแต่หมวด ๒ – หมวด ๔ บัญญัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สธ. ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมี
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ความประสงค์จะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมให้เข้มมากขึ้นกว่านี้ก็สามารถกระทาได้แต่
จะต้องอยู่ในขอบเขตของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย)
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน แหล่ง
น้ําสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ทั้งนี้ เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของ
ประชาชน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุก
วัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมี
การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่
สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
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หมวด ๔
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
(บัญญัติตาม ม.๓๓ พรบ.สธ.)
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ประกาศกําหนด
(ออกตามความใน ม.๕๔ พรบ.สธ.)
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคําแนะนําของ
สาธารณสุข
๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึมไม่รั่ว ระบายน้ําได้สะดวก
๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร เพื่อปูองกันมิให้น้ําซึม
รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปูองกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน ฝุุนละออง เขม่า เถ้า
หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกําหนดดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๖) ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค
๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ
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๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ใน
ทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ขัง และปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ
๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
(ออกตามความใน ม.๕๔ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
(ออกตามความใน ม.๕๔ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน
คําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามทีไ่ ด้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.๕๖ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ด้วย(ออกตามความใน ม.๕๕ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน(ออกตามความใน ม.๖๓ และ ม.๖๕ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
หนองย่างชิ้น บัญญัติตาม ม.๖๔ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.๕๗ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน ม.๕๘
พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
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ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้ องไม่
เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.๕๙ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไข ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน(บัญญัติตาม ม.๖๐ พรบ.สธ.)
ข้อ ๒๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่
กรณี(บัญญัติตาม ม.๖๑ พรบ.สธ.)
ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต(บัญญัติตาม ม.๖๒ พรบ.สธ.)
ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕(หมวด ๑๕ พรบ.สธ.)
ข้อ ๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่……………….......
(ลงชื่อ)
( นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(………………………………..……………)
นายอําเภอเรณูนคร
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
อัตรา
ลําดับที่ ประเภทกิจการ
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียม
๑
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล สัตว์บก สัตว์ปีก
สัตว์น้ํา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ
- เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
๕๐
- เกิน ๕๐ ตัวขึ้นไป
๑๐๐
ข. การเลี้ยงสุกร
- เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
๕๐
- เกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๒๐๐
ค. การเลี้ยงแพะ แกะ
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
๕๐
ง. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
- เกิน ๑๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
๕๐
- เกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
๒๐๐
จ. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
- ไม่เกิน ๕ ตัว
๕๐
- เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
๑๕๐
๑.๒
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
๑,๐๐๐
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
๒
กิจการที่เกี่ยวสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย อาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๒๐๐
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ลําดับที่

๓

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ข.โดยใช้เครื่องจักร
๕๐๐
(๒.๒)การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่น ๕๐๐
ใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็น
อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุง
สําเร็จ น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซิอิ้ว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรส
ชนิดต่างๆ
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐๐
ข โดยใช้เครื่องจักร
๓๐๐
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม
จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐๐
ข โดยใช้เครื่องจักร
๓๐๐
(๓.๓)การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๋ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
คล้ายคลึง
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐๐
ข โดยใช้เครื่องจักร
๓๐๐
(๓.๔)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์
ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
คล้ายคลึง
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐๐
ข โดยใช้เครื่องจักร
๓๐๐
ประเภทกิจการ
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๔

ประเภทกิจการ
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์
โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน
ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอื่น
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข โดยใช้เครื่องจักร
(๓.๖) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่าย
อัตโนมัติ
(๓.๗) การผลิตไอศกรีม
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข โดยใช้เครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๔.๑)การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
ก.ต่ํากว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน
ฃ.ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน
ค. ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป
(๔.๒) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วย
วิธีใดๆก็ตาม
ก.เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
ก.เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้า
(๔.๓) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ด้วยเครื่องจักร
(๔.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
ก.การผลิต
ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕-๑๐ แรงม้า
ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๐ แรงม้าขึ้นไป
ข.การสะสมปุ๋ย แบ่งบรรจุปุ๋ย

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

๑๐๐
๓๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๓๐๐

๕๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐

๑๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
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ประเภทกิจการ

๕

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๕.๑)การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
๖ (๑)
ก.ประเภทครัวเรือน
ข.ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๖.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
ก.การต่อ การประกอบยานยนต์
ข.การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่การประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ค.การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๖.๒)การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก.พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นที่การประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๖.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจ
นั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องจักรกลด้วย
ก.พื้นที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นที่การประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๖.๔) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖.๕) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่

๖.

๖.๒

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

๒๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๘๐๐
๑,๕๐๐

๘๐๐
๑,๕๐๐
๑๕๐
๓๐๐

(๖.๖) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วง
ล้อ
ก.การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
๑๐๐
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๗

๘

ประเภทกิจการ
ข.การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกล
หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๖.๗) การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๖.๘) การสะสม การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเก่าหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลเก่า
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๗.๑) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
ก.ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข.ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕-๑๐ แรงม้า
ค.ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้า ขึ้น
ไป
(๗.๒) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือ
ห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก.ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
ข.ตั้งแต่ ๑๑-๓๐ ห้อง
ค.ตั้งแต่ ๓๑ ห้องขึ้นไป
(๘.๒) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง
รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆใน
ทํานองเดียวกัน
(๘.๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๘.๔) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐

๒๐๐
๒๐๐
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ประเภทกิจการ

๙

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๙.๑) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร
(๙.๒) การซักผ้า อบ รีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
ก.เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า
ข.เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงม้าขึ้นไป
(๙.๓ ) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
(๙.๔) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๐.๑) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วย
ซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง
(๑๐.๒) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่างๆ
(๑๑.๑) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าซ
ก. การผลิต
ข.การบรรจุ การสะสม
ค.การขนส่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
(๑๑.๒) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
ก. การผลิต
ข.การบรรจุ การสะสม
ค.การขนส่ง
(๑๑.๓) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า

๑๐

๑๑

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
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๑๒

ประเภทกิจการ
(๑๑.๔) การโม่ สะสม หรือบดชัน
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักร
(๑๑.๕) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.โดยใช้เครื่องจักร
(๑๑.๖) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
ก. การผลิต
ข.การสะสม
ค.การขนส่ง
กิจการอื่นๆ
(๑๒.๑) การผลิต ซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์
อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟูา
ก.การผลิต
ข.การซ่อม
-พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
- พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
- พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๒.๒) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
ก.การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
ข.การถ่ายเอกสาร
(๑๒.๓) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก.พื้นที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
ข.พื้นที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค.พื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๒.๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๑๒.๕) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๒.๖) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์
พาหะนําโรค
(๑๒.๗) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
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ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่าง
ข้อบัญญัติตําบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบล
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
ประธานสภา – เรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญ ผอ.กองช่างเป็น
ผู้
ชี้แจงเชิญครับ
ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจาก
อบต.หนองย่างชิ้น ได้ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร (คลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๒) ไปแล้วนั้น บัดนี้
คลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร (คลองไส้ไก่ )ได้ตื้นเขินทําให้น้ําไม่ไหลหรือไหลไม่สะดวก ประชาชน
ในพื้นที่รับประโยชน์ได้รับความเดือดร้อน ทางคณะบริหารจึงจะขออนุมัติทางสภาโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รายละเอียด ดังนี้
โอนลดจาก หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐
บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๓๓,๕๐๐ บาท จํานวนเงินที่ขอโอนครั้งนี้ ๑๔,๙๐๐ บาท
โอนเพิ่มเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ ขุดลอกคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ม.๒ (คลอง
ไส้ไก่) ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.หนองย่างชิ้นกําหนด )
ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยก
มือ
มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประธานสภา – เรียนคณะบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้ทางคณะบริหารได้ยื่น
ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี ๒๕๖๐ ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาชี้แจง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนที่ทางคณะบริหารจะชี้แจงรายละเอียดโครงการที่
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเชิญครับ
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เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตอ่าน
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประธานสภา – ลําดับต่อไปขอเชิญทางคณะบริหารชี้แจงเชิญครับ
นายก - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการตรวจสอบยอดเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ยอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๕๘๐,๕๙๖.๔๘
บาท ดังนั้นจึงได้ยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมไว้แล้วก่อนจัดทําแผนพัฒนาตําบล รายละเอียดโครงการพัฒนาที่ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม มีจํานวน ๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ ๓ เชื่อมต่อบ้านหัวขัวใต้ หมูที่ ๑ ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ( ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท.๑ ) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๔ เชื่อมต่อบ้านหนองย่างชิ้น หมู
ที่ ๒,๗,๘ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ( ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๔ เชื่อมต่อบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๖
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต. หนองย่างชิ้น
กําหนด) งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวขัวใต้ หมูที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๒๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ( ตามแบบ อบต. หนองย่างชิ้นกําหนด) งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐
บาท
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโนนสะอาดหมู่ ๔ ตําบลหนองย่างชิ้น
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต. หนองย่างชิ้นกําหนด)
งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ บาท
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจง เนื่องจาก เงินสะสมของ อบตงหนองย่างชิ้นมี
ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามโครงการที่เสนอทางสภา เมื่อทางสภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้วผมจะขอ
มอบหมายให้ ผอ.กองช่างจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการ
ลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์
แล้วสามารถเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและ โครงการของ อบต.หนองย่างชิ้นมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันที่
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
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หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี
๒๕๖๐ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐ เป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่น (ถ้ามี)
ประธานสภา
- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดําเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สําหรับวันนี้ขอปิดประชุมแต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
( ลงชื่อ)

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

