
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที ่2/2565 

เม่ือวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 
ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบรรพต  กำไลแก้ว นายก อบต.ถ้ำรงค์ บรรพต  กำไลแก้ว 
2 นางสาวสำรวย  ดอกรัก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ สำรวย  ดอกรัก 
3 นายประพฤทธิ์  โพธิ์เผือก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ ประพฤทธิ์  โพธิ์เผือก 
4 นายวีรชาติ   ชำนาญ เลขานุการนายก อบต.ถ้ำรงค์ วีรชาติ   ชำนาญ 
5 นายส่ง ประกอบผล ท่ีปรึกษานายก อบต. ส่ง ประกอบผล 
6 นายสุรพล วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล วงศ์เลขา 
7                                                                                                                                           นายบุญมี นิ่มนวล ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญมี นิ่มนวล 
8 นายบุญชู พ่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู พ่วงทอง 
9 นายสมพร ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร ศิริวัฒนกุล 
10 นายประสงค์ อำมฤต ท่ีปรึกษานายก อบต. ประสงค์ อำมฤต 
11 นายรวม ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. รวม ม่วงทอง 
12 นายบุญยง สร้อยกล่ำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 บุญยง สร้อยกล่ำ 
13 นายบรรยง เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 บรรยง เอี่ยมสิน 
14 พันโทเย่ียม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 พันโทเย่ียม ดีมาก 
15 นายพล จีวะ ประธานประชาคม หมู่ 5 นายพล จีวะ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต. บุญยืน ดีมาก 

2 ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว 

3 นายอำนวย เป่ียมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อำนวย เป่ียมสิน 

4 นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ ศราวิณ จับใจ 

5 นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 

7 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภา อบต. พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
16 นายสุทิน ชมภูทอง ประธานประชาคม หมู่ 6 สุทิน ชมภูทอง 
17 นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. ปลูก จินดานุช 
18 นายศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ ศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง 
19 นางทองเปลว  จันทร์เพ็ชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์ ทองเปลว  จันทร์เพ็ชร 
20 ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ สายตรวจประจำตำบล ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ 
22 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
23 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
24 นางเอื้อจิตต์  ภู่เงิน หน.สำนักปลัด เอื้อจิตต์  ภู่เงิน 
25 นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ                  ผอ.กองช่าง เอนก   เล็กเครือสุวรรณ                  
29 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามท่ี อบต.ถ้ำรงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอำเภอบ้านลาด 
เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 14-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
รวมระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และด้านอื่นๆ ซึ่งนายอำเภอได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี 14 – 28 
กุมภาพันธ์ 2565 นั้น แต่เนื่องจากมีเรื่องท่ีสภาฯต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงได้มีการประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 1.2 เร่ือง การร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วันนี้เวลา 19.00 น.ขอเชิญทุกท่านร่วม
ฟังพระสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้จองเป็น
เจ้าภาพไว้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน                   

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1 ครั้งท่ี 1//2565 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 ตามเอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 ร่างข้อบัญญัติฯ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......... 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งได้ช้ีแจง  
พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้การออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ทำให้ข้อบัญญั ติดังกล่าวไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ได้มีความเจริญเกิดขึ้นมาก จึงเห็นสมควรให้
มีการยกเลิกข้อบัญญัติฉบับเดิม และยกร่างฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ทางผู้บริหาร 
จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ........ให้สภาฯ ได้พิจารณา ดังรายละเอียดท่ีแนบมาให้แล้ว ดังนี้ 

หลักการ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออก

ข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการในเขตพื้นท่ี โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

เหตุผล  
เพื่อควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงได้ตรา

ข้อบัญญัตินี้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม
และกำกับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ทางผู้บริหาร จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ให้สภาฯ ได้พิจารณา ซึ่งรายละเอียด ได้แนบให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภทขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ดังนี้ 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......... 

 
หมายเหตุ   อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกิจการควรพิจารณากำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม  

เช่น ขนาดพื้นท่ี จำนวนส่ิงของ ขนาดความเส่ียง ดังตัวอย่างในตารางกลุ่ม ๑(๑) และกลุ่ม ๒(๑) เป็นต้น 

ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

 (๑) การเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
           ๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก อาทิเช่น ม้า โค กระบือ แพะ หมู ฯลฯ 

ก. ต้ังแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 
ข. ต้ังแต่ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
ค. ต้ังแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
ง. ต้ังแต่ 100 ตัวขึ้นไป                                                    

            ๑.2) การเล้ียงสัตว์ปีก อาทิเช่น ห่าน เป็ด ไก่ ฯลฯ  
ก. ต้ังแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว                                                                                              
ข. ต้ังแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว                               
ค. ต้ังแต่ 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,500 ตัว                              
ง. ต้ังแต่ 1,500 ตัวขึ้นไป                                               

           ๑.3) การเล้ียงสัตว์น้ำทุกประเภท 
ก. บ่อเล้ียงขนาดต้ังแต่  50  ตารางเมตร  
    แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ข. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  100  ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
ค. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  200  ตารางเมตร 

           ๑.4) การเล้ียงสัตว์เล้ือยคลานอื่นๆ  
ก. ต้ังแต่ 1 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
ข. ต้ังแต่ 100 ตัวขึ้นไป 

           ๑.5) การเล้ียงแมลงทุกประเภท  
ก. บ่อเล้ียงขนาดต้ังแต่  20  ตารางเมตร  
    แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
ข. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  50  ตารางเมตร 
    แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ค. บ่อเล้ียงขนาดเกิน  100  ตารางเมตร 

            1.6) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
ก. ต้ังแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 
ข. ต้ังแต่ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
ค. ต้ังแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
ง. ต้ังแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
 (2) กิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนอง

เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ท้ังนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็
ตาม 

1,000 

2 กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่าหรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด 
         ๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัว สุกร เป็นต้น 
                ๑.๑.๑)  จำนวนต้ังแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 
                ๑.๑.๒)  จำนวนต้ังแต่ 20 ตัวขั้นไป 
         ๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ไก่ เป็ด เป็นต้น 
                ๑.๒.๑)  จำนวนต้ังแต่ 50 ตัวแต่ไม่เกิน 200 ตัว 
                ๑.๒.๒)  จำนวนต้ังแต่ 200 ตัวขึ้นไป 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขาหนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
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500 
3  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ำด่ืม ยกเว้นในสถานที่จำหน่าย

อาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ 
เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว น้ำจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ 
ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา 
หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา วิธีอื่นใด 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
 (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 

       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ท่ีคล้ายคลึงกัน 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
สัตว์ 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืม
ชนิดผงอื่น ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
(๑๕) การผลิตน้ำกล่ัน น้ำบริโภค น้ำด่ืมจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำ
จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อื่นใด 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเช่ือม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้อง
เย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท) 
4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสำอาง ผลิตภัณฑ์

ทำความสะอาด 
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
       ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
       ข. ใช้เครื่องจักร 
          (1) เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 
          (2) เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          (3) เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่
ท่ีใช้กับร่างกาย 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดต่าง ๆ 
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5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร    

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช  
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือ
แป้งอื่น ๆในทำนองเดียวกัน 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
         ก. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 15 แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า 

           ค. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 40 แรงม้า ขึ้นไป 
(๕) การผลิตยาสูบ 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
       ก. ใช้เครื่องจักร 
       ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนำไปผลิตปุ๋ย 

 
 

1,000 
500 

1,000 
 
 

1,000 
500 

 
500 

1,000 
2,000 

 
1,000 
500 

 
1,000 
500 

1,000 
 



8 
 

 

ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด 

500 
500 

 
6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่      

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง  ๆ 
ด้วยโลหะหรือแร่     
          ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ง. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
(๒) การถลุงแร่ การหลวม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖(๑) 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖(๑) 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
          ง. การขัด การล้าง ด้วยสารเคมี หรือวิธีการอื่น 
(๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่
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7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
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500 

 



9 
 

 

ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
         ก. รถจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง 
         ข. รถยนต์ เรือกล เรือกลไฟ 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี
ไว้บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อมหรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะเช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
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8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ      
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ     
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
         ก. ด้วยแรงงาน 
         ข. ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร ไม่เกิน 25 แรงม้า          
         ค. ด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร 25 แรงม้าขึ้นไป 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จส่ิงของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วย
กระดาษ 
         ก. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 
แรงม้า 
         ค. เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
          ก. ไม่เกิน 20 กระสอบ 
        ข. ต้ังแต่ 20 กระสอบข้ึนไป แต่ไม่เกิน 40 กระสอบ 
        ค. เกนิกว่า 40 กระสอบข้ึนไป 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ        

(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ี
ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อ
ให้บริการพักช่ัวคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
          ก. ไม่เกิน 20 ห้อง 
          ข. เกินกว่า 20 ห้องแต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
          ค. เกินกว่า 50 ห้องขึ้นไป 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเงง็ ดิสโกเธค 
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ใน
บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การะประกอบกิจการสถานท่ีออกกำลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของ

ผู้รับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้บริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว 

500 
 

500 
1,000 

 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ       

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
         ก. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 กี่ 
         ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกินกว่า 10 กี่ขึ้นไป 
         ค. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
         ก. ไม่เกิน 5 เครื่อง  
         ข. ต้ังแต่ 6 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง 
         ค. ต้ังแต่ 10 เครื่องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง 
         ง. ต้ังแต่ 20 เครื่องขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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11 กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ
ท่ีคล้ายคลึง 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด 
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๑๑(๒) 
          ก. ไม่เกิน 5,000 กก. (5 ตัน) 
          ข. เกินกว่า 5,000 กก. ข้ึนไป 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
          ก. โดยใช้เครื่องจักร 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
           ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖(๕) 
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12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่าง ๆ       
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร
ตัวทำละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
          ก. การผลิตแก๊ส 
          ข. การสะสมแก๊สไม่เกินกว่า 100 ตารางเมตร 
          ค. การสะสมแก๊สเกินกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป 
          ง. ปั๊มแก๊ส 
(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗(๑) 
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
          ก. ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ 2 แรงม้าขึ้นไป 
          ข. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า 
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
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ลำดับที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อป(ีบาท) 
 (๑๔) การผลิต สะส ม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
          ก. การสะสมยาฆ่าแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ค. โดยใช้เครื่องจักร 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
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13 กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
         ก. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า 
         ข. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 
แรงม้า 
         ค. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
         ก. โดยใช้เครื่องจักร 
         ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
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ดังนั้น จึงขอเสนอให้สภาฯได้พิจารณา 
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......ให้ท่ีประชุมได้
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พิจารณา ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติ
ขอใหฝ่้ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  

(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ในวาระท่ี 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่องการควบคุมกิจารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........  
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับหลักการในร่างข้อบัญญัติตังกล่าว กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
-สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นควรรับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ / อนุมัติให้ รับหลักการในวาระท่ี 1 จำนวนเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญปลัดฯ ช้ีแจง 
พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ- ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ........ในวาระท่ี  2 ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กำหนดว่า 
ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารห้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่า จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... อย่างไร จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวหรือ ทีละวาระ 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีแจ้งข้างต้น กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 3 วาระรวด มีท่านใดจะเสนอ หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ ต่อไปเป็นการลงมติ 
ก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุม หรือไม่ 

(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
-สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นควรให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ / อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว จำนวนเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
การพิจารณาในวาระที่สอง 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ตามมติท่ีประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯข้างต้นสาม

วาระรวด ดังนั้น ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โตยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะท่ีมีการ
แปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่องการควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........มีท้ังหมด 38 ข้อ และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ ให้ยกมือเสนอในท่ีประชุมได้เลยครับ 

ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอคำแปรญัตติ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอคำแปรญัตติ ผม

จะขอมติในวาระท่ี 2 ก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า ครบองค์ประชุม หรือไม่ 
(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการลงมติ  
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- สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
- สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ กรุณายกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ / อนุมัติให้ ผ่านในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จำนวนเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
การพิจารณาในวาระที่สาม 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง

การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............วาระท่ีสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ข้อ 52 กำหนดว่า 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ตังนั้น จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือ 

ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ๆ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย ผมจะ

ขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า ครบองค์ประชุม หรือไม่ 
(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการลงมติ  
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ............ กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
-สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ....... กรุณายกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .....

จำนวน 6 : 0 เสียง 
3.2 ร่างข้อบัญญัติฯ เร่ือง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.......... 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ช้ีแจง  
พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จำเป็นท่ีจะต้องจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ..............  เพื่อเป็นการควบคุมสถานท่ีจำหน่าย
และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ให้สภาฯ ได้พิจารณา ดังรายละเอียดท่ีแนบมาให้
แล้ว ดังนี้ 

หลักการ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 40 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแล

สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารท่ีได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เหตุผล  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ภายในเขต

พื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงได้ตราบัญญัตินี้  โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ท.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  
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ทางผู้บริหาร จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมสถานท่ี
จำหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ..............  .ให้สภาฯ ได้พิจารณา ซึ่งรายละเอียด ได้แนบให้พร้อมหนังสือ
เชิญประชุม สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภทขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ดังนี้ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เร่ือง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ......... 
ลำดับ

ที่ 
รายการ  ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
1 อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร  
 

1.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน     10 ตารางเมตร 20  บาท 
1.2 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า   10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   50 ตารางเมตร 30  บาท 
1.3 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า   50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 40  บาท 
1.4 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 50  บาท 
1.5 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป  100 บาท 

2 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร 

 

2.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน   100 ตารางเมตร     50  บาท 
2.2 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 200 แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 200  บาท 
2.3 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 300 แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 300  บาท 
2.4 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 400 แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 400  บาท 
2.5 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 500 แต่ไม่เกิน 600 ตารางเมตร 500  บาท 
2.6 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 600 ตารางเมตรขึ้นไป 600  บาท 

 
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. .........และอัตรา
ค่าธรรมเนียม แนบท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  

(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ในวาระท่ี 1 รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ......... 
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับหลักการในร่างข้อบัญญัติตังกล่าว กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
-สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นควรรับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ / อนุมัติให้ รับหลักการในวาระท่ี 1 จำนวนเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ก่อนท่ีจะเข้าสู่วาระท่ี 2 ขอเชิญปลัดฯ ช้ีแจง 
พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ- ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ..........ในวาระท่ี 2 ซึ่งตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กำหนดว่า 
ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารห้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่า จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. .........อย่างไร จะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวหรือ ทีละวาระ 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีแจ้งข้างต้น กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 3 วาระรวด มีท่านใดจะเสนอ หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ ต่อไปเป็นการลงมติ 
ก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุม หรือไม่ 

(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
-สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นควรให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ / อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว จำนวนเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
การพิจารณาในวาระที่สอง 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ตามมติท่ีประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯข้างต้น สาม

วาระรวดเดียว ดังนั้น ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โตยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. .........มีท้ังหมด 34 ข้อ และท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ ให้ยกมือเสนอ
ในท่ีประชุมได้เลยครับ 

ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอคำแปรญัตติ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอคำแปรญัตติ 

ผมจะขอมติในวาระท่ี 2 ก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า ครบองค์ประชุม 
หรือไม่ 

(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการลงมติ ในวาระท่ี 2 
- สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
- สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ กรุณายกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ / อนุมัติให้ ผ่านในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จำนวนเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
การพิจารณาในวาระที่สาม 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง

สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...............วาระท่ีสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ข้อ 52 กำหนดว่า 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
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อภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ตังนั้น จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือ 

ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภา ๆ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย ผมจะ

ขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า ครบองค์ประชุม หรือไม่ 
(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการลงมติ ในวาระท่ี 3 
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร พ.ศ. ............... กรุณายกมือขึ้น (ยกมือ 6 คน)  
-สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร พ.ศ. ............... กรุณายกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 

...............จำนวน 6 : 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 4.1 การจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์ (รถยนต์ปลดระวางที่ได้รับมอบจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.–ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้รับมอบรถยนต์โดยสาร

ปลดระวางจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หมายเลขรถ 2-66113 ทะเบียน 12 – 4986 ต้ังแต่วันท่ี 27 
มิถุนายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินใดๆเกี่ยวกับรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้ผุพังและเส่ือมสภาพไป
ตามกาลเวลา ผมเห็นควรท่ีจะให้มีการจำหน่าย เนื่องจากเห็นว่า ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและไม่สามารถนำรถคัน
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงขอหารือท่ีประชุม เพื่อขอความเห็นในการจำหน่ายรถยนต์คันดังกล่าว 

พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ- ขอแจ้งระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายพัสดุให้ทราบ ดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนท่ี 4 การ
จำหน่ายพัสดุ ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน 
ของรัฐต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาส่ัง 
ให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นำวิธีท่ี
กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
 (ข) การขายให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47/7 แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าว
พ้นจากหน้าท่ีหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีเป็นพัสดุท่ีมีการจำหน่ายเป็นการท่ัวไปให้
พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะทำ
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การขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่มีการจำหน่ายท่ัวไป ให้
พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีต้ังของพัสดุด้วย 
ท้ังนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ 
 (2) แลกเปล่ียน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี ้
 (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47/7 แห่งประมวล
รัษฎากร ท้ังนี้ ให้ทำหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 (4) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดการดำเนินการตามวรรค
หนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการ 
 ข้อ 216 เงินท่ีได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องทางการเงินของหนว่ยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
 สรุป การจำหน่ายพัสดุต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวดท่ี 9 การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215 
 1. หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบพัสดุประจำปเีรียบร้อยแล้ว และได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุ ว่ามีพัสดุเสียหายหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป ให้เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดว่าชำรุดเนื่องจาก 
เสื่อมสภาพมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ ถา้ผลปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของทางราชการ ตามข้อ 214 ต่อไป ท้ังนี้ เพื่อเป็น
การสอบทาน และการวางระบบควบคุมภายในท่ีดี ควรแต่งต้ังคณะกรรมการ หาข้อเท็จจริงทุกกรณีดังกล่าวตาม
ข้างต้น 
 2. เมื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเรียบรอ้ยแล้ว โดยมีผลปรากฏว่าสอดคล้องตรงกันกับรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรุปรายงานสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อขออนุมัติ
จำหน่ายพัสดุพร้อมเสนอคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาชั้นต่ำ และคณะกรรมการดำเนินการขาย
ทอดตลาด,คณะกรรมการแลกเปล่ียน,คณะกรรมการแปรสภาพหรือทำลาย แล้วแต่กรณี ซ่ึงการจำหน่ายพัสดุ
คร้ังนี้ ให้เจ้าหน้าที่เปน็ผู้วิเคราะห์วิธีที่ใช้ในการจำหน่ายพัสดุ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานขอรัฐเพื่อพิจารณา
สั่งการให้ดำเนินการตามวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ และ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 และข้อ 217 กำหนด ดังต่อไปนี้ 
 1) ขาย 
 (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 49 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน 
 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีหน่วยงาน
ของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าวพันจากหน้าท่ีหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพันระยะเวลาการใช้งาน
แล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 2) แลกเปล่ียน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ส่วนท่ี 4 การแลกเปล่ียน 
ข้อ 96 - ข้อ 100 
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 3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7 ) แห่งประมวล
รัษฎากร โดยให้มีหลักฐานการส่ง-มอบไว้ต่อกัน 
 4) แปรสภาพหรือทำลายให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนด 
 5)การจำหน่ายเปน็สูญในกรณีพัสดุสูญไป โดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่ สามารถชดใช้
ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการขาย ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบกำหนด 
 ท้ังนี้ โดยปกติการจำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐส่ังการ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีนายกฯได้นำเรียน และปลัดฯ ได้ช้ีแจง มีท่านใดต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
 มติที่ประชุม – รับทราบและเห็นชอบให้จำหน่ายได้ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.–แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ดังนี้ 
1) ขณะนี้ได้ทำเรื่องขอรังวัดท่ีดินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีได้ดำเนินการจัดซื้อไว้ เพื่อตรวจสอบ

แนวเขต และป้องกันการบุกรุก โดยแจ้งขอรังวัดไว้ 2 แปลง คือ ท่ีๆ อบต.จัดซื้อไว้ และท่ีโรงปุ๋ย 
2) เกี่ยวกับโรงปุ๋ย จะดำเนินการฟื้นฟูกลุ่มโรงปุ๋ย เพื่อต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ 

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
3) จะให้มีการดำเนินการประชุมของชมรมผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ (สปสช.) กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มท่องเท่ียว กลุ่มโรงปุ๋ย ท้ังนี้ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโควิด 19 ด้วย 
ท่ีประชุม – รับทราบ 
นางทองเปลว จันทร์เพชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์-ขอรายงานสถานการณ์ของแพร่ระบาดของโรคโควิด – 

19 ขณะนี้ พื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ พบกลุ่มเส่ียงแล้วจำนวน 19 ราย ฝากท่านผู้นำได้ช่วยสอดส่องดูแล การกักตัวเพื่อ
รักษาตัวที่บ้าน เป็นเวลา 10 วัน ฝากผู้นำได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ท่ีกักตัว ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ
หมออย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ท่ีมาตรวจท่ีอนามัยแล้วมีผลเป็นบวก ให้นำครอบครัวมาตรวจด้วย สำหรับกลุ่มเส่ียง
ต้องมาตรวจหลังจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้มีผลเป็นบวกมาแล้วอย่างน้อย 5 วัน ขอความร่วมมือทุกท่านรักษา
ระยะห่าง และปิดแมสก์ ในการดำเนินชีวิต กลุ่มเส่ียงได้แก่ ร้านเสริมสวย และอาชีพค้าขาย ประเด็นท่ีสำคัญ คือ
การรับประทานอาหารร่วมกัน  

-ขอความร่วมมือท่านผู้นำทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ไปรับวัคซีนได้ท่ีโรงพยาบาลบ้านลาด 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ – แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ขณะนี้

กำลังดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โดยอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียน 
โดยนักเรียน 110 คน ผู้ปกครองอนุญาตมาแล้ว 70 คน สำหรับวันฉีดอยู่ระหว่างรอโรงพยาบาลบ้านลาดแจ้งมา 

 ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายสุรพล วงศ์เลขา ที่ปรึกษานายกฯ – แจ้งเรื่องการลงลายมือช่ือของชาวบ้าน กรณีเปล่ียนช่ือวัดถ้ำ

เขาน้อย คาดว่าสัปดาห์หน้าคงได้ครบทุกหมู่บ้าน 
- ฝากเจ้าหน้าท่ีกรณีลงพื้นท่ีตัดต้นไม้ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วย เพื่อจะ

ได้หลีกเล่ียงการใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว 
-อยากให้ทางผู้บริหาร ดำเนินติดต้ังไฟเตือน บริเวณทางแยก และทางร่วมต่างๆ 
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นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.-ฝากผู้นำทุกหมู่ ได้ช่วยสำรวจและตรวจสอบในหมู่บ้านของท่านว่า
บริเวณใดควรท่ีจะติดต้ังไฟเตือน ไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง หรือ ทางม้าลาย เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
เรื่องความปลอดภัยของการใช้รถ ใช้ถนน ต่อไป 

พันโทเยี่ยม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค์ – เสนอให้ผู้บริหารหาแนวทางในการกำจัด
ผักตบชวา โดยไม่ใช้สารเคมี และควรแจ้งให้ประชาชนอย่าใช้สารเคมีในการกำจัดผักตบชวา เนื่องจากส่งผล
เสียหายมากกว่าประโยชน์ท่ีได้รับ ควรใช้วิธีอื่นจะดีกว่า   

สายตรวจประจำตำบล – แจ้งว่า ปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัย ในเขตตำบลถ้ำรงค์ไม่มี
ผิดปกติ อยู่ในสภาวการณ์ท่ีสามารถควบคุมได้ และขอความร่วมมือท่านผู้นำได้แจ้งกับชาวบ้านว่า หากเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจขอข้อมูลเพื่อประกอบในการติดตามผู้ต้องสงสัย กรุณาให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วย 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

อีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน
วันนี้ ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   13. 30   น. 
  
 
 
 

       พันจ่าเอก              ผู้จดบันทึก           (ลงช่ือ)                       ผู้ตรวจบันทึก 
                     (วีระศักดิ์   มั่นการ)                           (นายบุญยืน ดีมาก)   
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์       
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี.......................................เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)ร้อยโท                            (ลงช่ือ)                                 (ลงช่ือ)           .      
              (สายัญ กระทุ่มแก้ว)                  (นายอำนวย เปี่ยมสิน)             (นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม)    
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัย................................................................... 
    
 
                                           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นายบุญยืน ดีมาก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 


