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 (ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  5  เมษายน  2562    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายสมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นายนภสินธุ์  เกิดช่อ 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายคําพอง  สิงรี 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 

สมาชิก อบต.หมู่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบตหมู่ 10 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 
สมาชิก อบต.หมู่ 13 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 
สมาชิก อบต.หมู่  9 
สมาชิก อบต.หมู่  2 
สมาชิก อบต.หมู่  5 
สมาชิก อบต.หมู่  8 
สมาชิก อบต.หมู่  13 
สมาชิก อบต.หมู่  1 
สมาชิก อบต.หมู่  7 
สมาชิก อบต.หมู่  6  
สมาชิก อบต.หมู่  4 
สมาชิก อบต.หมู่  3 
สมาชิก อบต.หมู่  11 
สมาชิก อบต.หมู่  1 
สมาชิก อบต.หมู่  12 
สมาชิก อบต.หมู่  7 
สมาชิก อบต.หมู่  12 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 
ศิริ  นาคินชาติ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
สมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นภสินธุ์  เกิดช่อ 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
แพง  นาแก้ว 
สมัย  เกิดช่อ 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
ประจวบ  วงษาเศก 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
คําพอง  สิงรี 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
หนไูกล  เงาะเศษ 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
เฉลิม  สิงหนาท 
สุชาติ  พรมวงค ์
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1.  นายทองคํา  ศิริสุข            สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา หมู่ที่  6 
2.  นายจํานงค์  ศรีเนาวรัตน์    สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา หมู่ที่  9 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสํารวย  บ่อไทย 
นายชํานาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายอุดม  ทวีศรี 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ํา 
นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา 
จ่าเอกธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นายสวัสดิ์  ชินรัมย ์

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
ผอ.กองช่าง อบต.ช่อผกา 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 

สํารวย  บ่อไทย 
ชํานาญ  สุภาษิต 
ทองดี ปะริโต 
อุดม  ทวีศรี 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
อลิสา  สุขกล่ํา 
กิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา 
ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ์ 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
สวัสดิ์  ชินรัมย ์

 

เมื่อถึงกําหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเรียกเข้า
ห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด  
  ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  เรื่อง เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  2562  ให้ที่ประชุมทราบ  
เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  
   2562  ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  1.1  แจ้งเรื่องพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาโอน(ย้าย)   
  ด้วยนางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ   ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้โอน(ย้าย) ไปดํารงตําแหน่งที่เทศบาลตําบลทะเมนชัย  อําเภอลํา
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกาทราบ 

  1.2  ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ที่ได้ให้ความร่วมมือในงาน
นมัสการหลวงพ่อช านิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกาทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือในงาน
นมัสการหลวงพ่อชํานิจ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในระหว่างวันที่  2-4  เมษายน  2562  ณ  
วัดชนะตาราม  ตําบลชํานิ  อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งการ 
ทั้งจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานนมัสการหลวงพ่อชํานิจ  การแสดงลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ทําให้งานสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

1.3 ขอความร่วมมือในการด าเนินการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์(เจ็ดวันอันตราย)ในระหว่างวันที่  11-17  เมษายน  2562 
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เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนเมษายน  และในระหว่างวันที่  12-16  เมษายน  เป็นช่วงเทศกาล
สงกรานต์  หรือปีใหม่ไทยหน่วยงานราชการและบริษัทห้างร้านต่างๆ  ปิดงานติดต่อกันยาวหลายวัน
ทําให้มีการเดินทางกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากทางรัฐบาลจึงให้หน่วยงานของรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์อํานวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์  
ประจําปีงบประมาณ  2562  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  และสมาชิก อปพร. 
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ผู้อํานวยการศูนย์อปพร. องค์การบริหาร
ส่วนตําบลช่อผกาได้แต่งตั้ง 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  
   1/2562  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562  ณ  

ห้องประชุมที่ทําการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับท่ี  6   
ประธานสภา   รายละเอียดขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ 

ประชุมทราบ 
นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้มีมติให้ผ่านร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ 
   บริหารส่วนตําบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2564)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหาร 
   ส่วนตําบลช่อผกาได้จัดทํา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2562  ไปแล้วนั้น  แต่ 

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในหลายหมู่บ้าน
ประกอบไปด้วย  บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  บ้านหนองเสม็ดน้อย  หมู่ที่ 3  บ้านโคกระหาด หมู่ที่  5  
บ้านช่อผกา  หมู่ที่ 7  และบ้านหนองเทา  หมู่ที่ 8  อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าเดือดร้อนในการใช้
ถนนในการสัญจรเนื่องจากสาเหตุมาจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา  ฝนตกชุกน้ําท่วมถนนทําให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อชํารุดเสียหายหากไม่รีบดําเนินการจะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่โครงการดังกล่าวยังได้บรรจุ
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2564)  ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้  ทางองค์การบริหารส่วนตําบลช่อ
ผกา  จึงได้ออกจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ทั้ง  5  หมู่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือให้ประชาคม
หมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็น  และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วน 
ตําบลช่อผกา ( พ.ศ.2561 - 2564)  ให้ปรับแผนนําโครงการดังกล่าวมาบรรจุไว้ในปี  2562  และมติที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง  5  หมู่บ้านให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาสี่ปีชององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2564) และได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งตามระเบียบจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบใน
การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ดังนั้นผมจึงขอนําเรียนเสนอโครงการเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา   
   พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา (2561-2564) 

จํานวน  5  โครงการ  ดังนี้ 
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    3.1.1  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร 
   หมู่ที่ 1 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     - ช่วงท่ี 1  จากนานางทองมาก สุภาษิต ถึง ถนนลาดยางสายช านิ – หนองสาม  

งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ระยะทางยาว    600.00 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่
น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด  Ø  0.40 เมตร  จํานวน 36 ท่อน 
จํานวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก   ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 600.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 .00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลช่อผกา)  

ช่วงที่ 2  จากลาดยาง สายช านิ – หนองสาม ถึงนา นางส าลี  อุปภักดี 
งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทางยาว   1,470.00 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อย
กว่า 1,900.00  ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด  Ø 0.40  เมตร  จํานวน  64 ท่อน 
จํานวน  8 จุดวางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø  0.60 เมตร จํานวน 8 ท่อน จํานวน 1 จุด (พร้อมเกรด
บดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว    1,470. 00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 441 .00  ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลช่อผกา) ปูายโครงการ 1 ปูาย  งบประมาณ  677,000  บาท 
 3.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเสม็ดน้อย  หมู่ที่  3  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ระยะทางยาว 190.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 114.00  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 32 ท่อน  จํานวน 4 จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ช่อผกากําหนด)  ปูายโครงการ  1 ปูาย  งบประมาณ  408,000  บาท     

3.1.3  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระหาด  หมู่ที่ 5  ต าบล           ช่อ
ผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
-  ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ระยะทางยาว   270.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือปรมิาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 162.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นทีถ่นนเดิม วางท่อระบายน้ํา  งบประมาณ  
562,000  บาท 

3.1.4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่อผกา  หมู่ที่ 7  ต าบล           
ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ขนาดกว้าง    5.00 เมตร ระยะทางยาว   330.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 248.25  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  วางท่อ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร    จํานวน 8  ท่อน จํานวน 1 จุด วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø0.80 เมตร จํานวน  2  ท่อน จํานวน 1  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล ช่อผกากําหนด)  
ปูายโครงการ  1 ปูาย  งบประมาณ  851,000  บาท     

3.1.5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเทา  หมู่ที่  8  ต าบลช่อผกา  
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ขนาดกว้าง   6.00 เมตร ระยะทางยาว 295.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  265.50  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกากําหนด) ปูายโครงการ  1  ปูาย งบประมาณ  937,000  บาท      

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 
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   โครงการที่ขออนุมัติจากสภาฯ  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  นั้น   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สภาฯ ทราบ เพ่ือพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559  ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  ให้ดําเนินการตาม 

   ระเบียบนี้  โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา 

   ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น  

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
   เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
   สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ 
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้ว 
   ผู้บริหาร ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้นําเสนอโครงการที่แก้ไขและ 
   เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปีให้ที่ประชุมทราบ  และเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ 
   กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ที่ประชุมทราบแล้ว 
   นั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมและแก้ไข 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2564) ตามที่นายก 
   เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง, ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 
   ให้เพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา – 
                               (พ.ศ.2561-2564) ตามที่นายกเสนอ  จ านวน  5  โครงการดังนี้ 
    1.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร 
   หมู่ที่ 1 ตําบลช่อผกา  อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ  677,000  บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเสม็ดน้อยหมู่ที่ 3  ตําบลช่อ
ผกา  อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ  408,000  บาท     

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระหาด  หมู่ท่ี  5  ตําบลช่อผกา  อําเภอชํานิ  
จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ  562,000  บาท 

4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่อผกา  หมู่ที่ 7  ตําบล           ช่อผกา  
อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์งบประมาณ  851,000  บาท     

5.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเทา  หมู่ที่  8  ตําบล          ช่อ
ผกา  อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ  937,000  บาท      

ประธานสภาฯ   3.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  กิจการที่ 
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   เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562 
    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ 
    ประชุมทราบ  
เลขานุการสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา   
   เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2542  ได้ใช้บังคบัในเขตพ้ีนที่ตําบลช่อผกามา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542  ซึ่งเป็นระยะเวลานานและไม่เหมาะสมกับการดําเนินการในปัจจุบัน จึงเป็นการ
เห็นควรในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพให้ครอบคลุม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงได้กําหนด หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์
ในการควบคุมและกํากับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่ออนามัยของประชาชน 

     ทั้งนี้กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ หรืออํานาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขไว้ตาม
มาตรา  67 (3)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา  71  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือ 
แย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอํานาจออกข้อบัญญัติ  ในการนี้
จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กําหนดโทษปรับ
เกินหนึ่งพันบาท  เว้นที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภาฯ              ต้องขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ  ที่ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการจัดทํา 
   ข้อบัญญัติติเรื่อง เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562  ให้ที่ประชุมได้รับ 
   ทราบ  ในลําดับถัดไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา ได้ชี้แจงในรายละเอียด 
   ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562   ให้ที่ประชุมได้รับเพ่ือ 
   พิจารณา 

นายก อบต.ช่อผกา   ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  เรื่อง  กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562  ดังนี้ 

     ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
พ.ศ.2562 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่อผกา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา และนายอําเภอชํานิ  จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

    ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา ตั้งแต่วันถัด 
   จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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    ข้อ  ๓  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เรื่อง กิจการ 
   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒   

    ข้อ  ๔  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรา 
   แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
    ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกาเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
   และให้มี  อํานาจ  ออกคําสั่ง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
   ข้อบัญญัตินี้ 
    ข้อ  ๖ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อภาพ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบดําเนินการ
สถานประกอบกิจการนั้น 

 “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทํา
ให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทํา
ให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอ่ืนใด ที่
ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

   “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
   “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 หมวด  ๑   บททั่วไป 

                   ข้อ ๗    กิจการประเภทต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา   
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
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   (๒)   กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๓)   กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
         การขายในตลาด และ การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๔)   กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความ 
         สะอาด 
   (๕)   กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๖)   กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๗)   กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๘)   กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๙)   กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 ข้อ   ๘   ผู้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้ง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย  การควบคุม
อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 

    หมวด ๒  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
   ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการปูองกันอันตรายต่อ 
   สุขภาพ 
    ส่วนที่ ๑  สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
    ส่วนที่ ๒  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปูองกันเหตุรําคาญ 
    หมวด ๓  ใบอนุญาต 
    หมวด ๔  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
    หมวด ๕  บทกําหนดโทษ 
    หมวด  ๖  บทเฉพาะกาล 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
๑.๑ การเพาะพันธุ ์เลี้ยง และการอนุบาลสตัว์ทุกชนิด 
      ๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
               ก. ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
               ข. ตั้งแต ่๒๑ - ๕๐ ตัว 
               ค. ตั้งแต ่๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
               ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
               จ. ตั้งแต ่๕๐๑ ตัว ขึ้นไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
      ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
               ก. ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
               ข. ตั้งแต ่๒๑ - ๕๐ ตัว 
               ค. ตั้งแต ่๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
               ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
               จ. ตั้งแต ่๕๐๑ ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
      ๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ 
               ก. ไม่เกิน ๓๐ ตัว 
               ข. ตั้งแต ่๓๑ - ๕๐ ตัว 
               ค. ตั้งแต ่๕๑ ตัวขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

      ๑.๑.๔ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก ่ นก 
               ก. ตั้งแต ่๕๑ - ๑,๐๐๐ ตัว 
               ข. ตั้งแต ่๑,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตัว 
               ค. ตั้งแต ่๑๐,๐๐๑  ตัว ข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

      ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์น้ํา 
               ก. การค้าปลีก 
                   (๑) พื้นที่เลี้ยงไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
                   (๒) พื้นที่เลี้ยงเกิน ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
               ข. การเพาะเลี้ยง หรือการค้าส่ง 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสตัว์หรือธุรกจิอื่นใดอันมี  
      ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ 
      ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าด ูหรือ 
      ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่กต็าม 
 

๕๐๐ 
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ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภณัฑ์ 
๒.๑ การฆ่า หรือชําแหละสัตว ์ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

 
๓,๐๐๐ 

๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว ์ ๕๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป ๕๐๐ 

๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว ์เอ็นสัตว ์ไขสัตว ์ ๕๐๐ 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่น ๆ จากเปลือก  
      กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
      ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรอืกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็น 
      อาหาร 

๕๐๐ 

๒.๖ การผลิต โม ่ปุน บด ผสม บรรจ ุสะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อ 
      สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็น 
      อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว ์

๕๐๐ 

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง ๕๐๐ 

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จ าหนา่ยอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
      เต้าเจี้ยวซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 
 
 

๕๐๐ 

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ์ 
      ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา  
      ไส้กรอก กะป ิน้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลา หรือ 
      ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๕๐๐ 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก  
      ผลไม ้หรือพืชอย่างอื่น 

๕๐๐ 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสตัว์โดย 
      การตาก บดนึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน   
      ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

๕๐๐ 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน ๕๐๐ 
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  
      เต้าฮวย เต้าหู ้วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ ์
      อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๕๐๐ 

๓.๗ การผลิตบะหมี ่มักกะโรน ีสปาเกตตี ้พาสตา หรือผลติภณัฑ ์
      อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๕๐๐ 

๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
 

๕๐๐ 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 ๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจ์าก  
      น้ํานมสัตว์ 

๕๐๐ 
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๓.๑๐ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุเนย เนยเทียม เนยผสม  
        ผลิตภณัฑ์เนย ผลิตภณัฑเ์นยเทียม และผลิตภัณฑเ์นยผสม 

๕๐๐ 

๓.๑๑ การผลติไอศกรีม ๒๐๐ 
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ ๕๐๐ 
๓.๑๓ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดืม่ 
        ชนิดผงอื่น ๆ 

๕๐๐ 

๓.๑๔ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุเอทิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร ์   
        ไวน์นํ้าส้มสายช ูข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

๑,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลติน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมตัิ 
        ๓.๑๕.๑  กําลังการผลิตไม่เกิน  ๖๐๐๐  ลติรต่อวัน 
        ๓.๑๕.๒  กําลังการผลิตเกนิ  ๖๐๐๑ – ๑๒๐๐๐  ลิตรต่อวัน 
        ๓.๑๕.๓  กําลังการผลิตเกนิ  ๑๒๐๐๑  ลิตรต่อวัน ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๑๖ การผลติ สะสม แบ่งบรรจ ุหรือขนส่งน้ําแข็ง ๕,๐๐๐ 
๓.๑๗ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา  
        น้ําจากพืชผัก ผลไม ้เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด  
        หรือภาชนะอื่นใด 

๕,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด  
        หรือภาชนะอื่นใด 

๕,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร ๕,๐๐๐ 
๓.๒๐ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ําตาล น้ําเชื่อม ๕,๐๐๐ 
๓.๒๑ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๕,๐๐๐ 
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าํ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการ 
        ห้องเย็น 

๕,๐๐๐ 

๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเยน็แช่แข็งอาหาร ๕,๐๐๐ 

๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ ์อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ ์

๔.๑ การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 
 
 

๕,๐๐๐ 

๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 
      รวมทั้งสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 

๕,๐๐๐ 

๔.๓ การผลิต บรรจสุําล ีผลติภณัฑ์จากสําล ี ๕,๐๐๐ 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามยั ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๕,๐๐๐ 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ ์
      ทําความสะอาดต่าง ๆ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   

 
๕,๐๐๐ 

๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕,๐๐๐ 
๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสํา ปะหลัง แปูงสาค ูแปูงจากพืช 
      หรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๕,๐๐๐ 



-12- 
 

๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ   
      ก็ตาม 
      ๕.๔.๑ การสีข้าว ด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๑ - ๒๐ แรงม้า 

 
 

๓๐๐ 

      ๕.๔.๒ การสีข้าว ด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ แรงม้า ๕๐๐ 
      ๕.๔.๓ การสีข้าว ด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ แรงมา้ ๘๐๐ 
      ๕.๔.๔ การสีข้าว ด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๑๐๑ แรงม้า ขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
      ๕.๔.๕ การนวดข้าว ด้วยเครือ่งจักร ตั้งแต่ ๘๕ - ๑๐๕ แรงม้า ๓๐๐ 
      ๕.๔.๖ การนวดข้าว ด้วยเครือ่งจักร ตั้งแต่ ๑๐๖ - ๑๒๐ แรงมา้ ๕๐๐ 
      ๕.๔.๗ การนวดข้าว ด้วยเครือ่งจักร ตั้งแต่ ๑๒๑ แรงม้า ข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
๕.๕ การผลิตยาสูบ ๕,๐๐๐ 
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมลด็พืช ๕,๐๐๐ 
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย ๕,๐๐๐ 
๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช ๕,๐๐๐ 
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก  
      อ้อย ข้าวโพด 
      ๕.๙.๑ พื้นที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
      ๕.๙.๒ พื้นที่  ๔๐๑ - ๑๖๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
      ๕.๙.๓ พื้นที่  ๑๖๐๑ - ๔๘๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 
      ๕.๙.๔ พื้นที่  ๔๘๐๑ - ๘๐๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
      ๕.๙.๕ พื้นที่  ๘๐๐๑  ตารางเมตร ข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดบั เครื่องมือ อุปกรณ ์หรือเครื่องใช้   
      ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร ่

 
๕,๐๐๐ 

 
๖.๒ การถลุงแร ่การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ 
      ได้รับอนุญาตใน ๖.๑     

๕,๐๐๐ 
 

๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ต ีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่อง 
      จักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖.๑ 

๕,๐๐๐ 
 

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะส ีดีบุก โครเมยีม นิกเกิล  
      หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ไดร้ับอนุญาตใน ๖.๑ 

๕,๐๐๐ 
 

๖.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจกัร หรือสารเคม ียกเว้นกิจการที ่
      ได้รับอนุญาตใน ๖.๑ 

๕,๐๐๐ 
 

๖.๖ การทําเหมืองแร ่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่
 
 

๕,๐๐๐ 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
๗.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผ ุพ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 
๑,๐๐๐ 

๗.๒ การผลิตยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๕,๐๐๐ 
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต ์เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ    
      ไฟฟูาระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ 
      ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครือ่งกล 

๕๐๐ 
 
 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ง 
      มีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกจินั้นมีการซ่อม 
      หรือปรับปรุงยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลา่วด้วย 

๕,๐๐๐ 
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๗.๕ การล้าง ขัดส ีเคลือบส ีหรืออัดฉีดยานยนต ์ ๕๐๐ 
๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี ่ ๓,๐๐๐ 
๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต ์หรือตั้งศูนย ์ถ่วงล้อ ๓,๐๐๐ 
๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช ์ ๓,๐๐๐ 
๗.๙ การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่า หรืออุปกรณ์ทีเ่ป็น 
      ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

๓,๐๐๐ 

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม ้
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ 

 
๕,๐๐๐ 

๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย  
      เครื่องจักร 

๕,๐๐๐ 
 

๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือส ีแต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
      หรือผลิตภณัฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

๕,๐๐๐ 
 

๘.๔ การอบไม ้ ๕,๐๐๐ 
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครือ่งเขียน หรือผลติภณัฑ์อื่นใดด้วย     
      กระดาษ 

๕,๐๐๐ 
 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๕,๐๐๐ 
๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถา่น      ๕๐๐ 

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  
      สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน 
      ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
      เพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๕,๐๐๐ 
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที ่
      ได้รับอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
      สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม 
      กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 
 
 

๕๐๐ 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 ๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้น 
      แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน ๙.๑ หรือในถานพยาบาล 
      ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ 
      เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าดว้ยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

๕๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพือ่   
      ให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี 
      ค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
      ๙.๕.๑  ห้องพักไม่เกิน  ๑๕  ห้อง 
      ๙.๕.๒  ห้องพัก ตั้งแต่  ๑๖ - ๓๐  ห้อง 
      ๙.๕.๓  ห้องพัก ตั้งแต่  ๓๑ - ๕๐  ห้อง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้อง    
      แบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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      ๙.๖.๑  ห้องพักไม่เกิน  ๑๕  ห้อง 
      ๙.๖.๒  ห้องพัก ตั้งแต่  ๑๖ - ๓๐  ห้อง 
      ๙.๖.๓  ห้องพัก ตั้งแต่  ๓๑ - ๕๐  ห้อง 
      ๙.๖.๓  ห้องพัก ตั้งแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ห้อง 
      ๙.๖.๓  ห้องพัก ตั้งแต่  ๑๐๐  ห้อง  ขึ้นไป 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕,๐๐๐ 
๙.๘ การจัดให้มมีหรสพ การแสดงดนตร ีเต้นรํา รําวง รองเง็ง  
      ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเ้พลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ  
      ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดยีวกัน เว้น
แต่เป็นการให้บริการทีไ่ด้รบัใบอนุญาตใน ๙.๑ 

๓,๐๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลน่สเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการ 
        เล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๓,๐๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่  
        ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
        หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
        ๙.๑๑.๑ พื้นที่ไมเ่กิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
        ๙.๑๑.๒ พื้นที่ตั้งแต่  ๔๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๕๐๐ 
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก ๓,๐๐๐ 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนกุ โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ๓,๐๐๐ 
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร ์
        ๙.๑๕.๑ พื้นที่ไมเ่กิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
        ๙.๑๕.๒ พื้นที่ตั้งแต่  ๔๐๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 ๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์การ 
        สาธารณสุขวิทยาศาสตรห์รอืสิ่งแวดล้อม 

๕,๐๐๐ 

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ   
        ร่างกาย 

๓,๐๐๐ 

๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งและดูแลเด็กท่ีบ้านของ 
        ผู้รับบริการ 

๓,๐๐๐ 

๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้านของ 
        ผู้รับบริการ 

๓,๐๐๐ 

๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรอื 
        รับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

๕๐๐ 

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑ การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย       
        กี่กระตุกตั้งแต ่๕ กี่ข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมปอ ปุาน ฝูาย หรอืนุ่น ๕๐๐ 
๑๐.๓ การปั่นฝูาย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
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๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๑๐.๕ การเย็บผา้ด้วยเครื่องจักรตัง้แต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ๕๐๐ 

๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 

๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผา้หรือสิ่งทออื่น ๆ ๕๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๑ การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑ์ดินเผา 

 
๕,๐๐๐ 

๑๑.๒ การระเบดิ โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซเีมนต์หรือ 
        วัตถุท่ีคล้ายคลึง 

๘๐๐ 

๑๑.๔ การสะสม ผสมซเีมนต ์หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ   
        ขุด ตัก ดูด โม ่บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ 
        ได้รับอนุญาตใน ๑๑.๒ 

๘๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕,๐๐๐ 
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือ  
        ผลิตภณัฑต์่าง ๆ 

๕,๐๐๐ 

๑๑.๗ การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา  
        หินปูน 

๕,๐๐๐ 

๑๑.๘ การผลติผลิตภัณฑต์่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ 
        ส่วนผสม 

๕,๐๐๐ 

๑๑.๙ การผลติ ตัด บดกระจกหรอืผลิตภัณฑ์แก้ว 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
๑๑.๑๒ การลา้ง การขัดด้วยการพน่ทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว  
          หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการที่ไดร้ับอนุญาตใน ๖.๕ 

 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
๑๒.๑ การผลติ สะสม บรรจ ุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ ์หรือ 
        สารตัวทําละลาย 

 
 

๕,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลติ สะสม บรรจ ุหรือขนส่งก๊าซ ๕,๐๐๐ 
๑๒.๓ การผลติ การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปโิตรเลยีมหรือ 
        ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียมต่าง ๆ  
        ๑๒.๓.๑ คลังน้ํามัน 
                   ก. ตั้งแต่ ๑ - ๕๐๐๐ ลิตร 
                   ข. ตั้งแต ่๕๐๐๑ -  ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
                   ค. ตั้งแต ่๑๐,๐๐๑ ลิตร ขึ้นไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
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         ๑๒.๓.๒ สถานท่ีจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
                   ก. มีหัวจ่ายไม่เกิน   ๒  หัว 
                   ข. มีหัวจ่ายมากกว่า  ๒  หัว ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

        ๑๒.๓.๓ สถานท่ีจําหน่ายบรรจุถังหรือตูย้อดเหรียญ ๕,๐๐๐ 
        ๑๒.๓.๔ สถานท่ีจําหน่ายปลีกบรรจุขวด ๕,๐๐๐ 
๑๒.๔ การผลติ สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ๕,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพ่นส ียกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗.๑ ๕,๐๐๐ 
๑๒.๖ การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสตกิ  
        เซลลลูอยด ์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๕,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม ่สะสม หรือบดชัน ๕,๐๐๐ 
๑๒.๘ การผลติสีหรือน้ํามันผสมส ี ๕,๐๐๐ 
๑๒.๙ การผลติ การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร ์
        ๑๒.๙.๑ การผลติ 
        ๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
        ๑๒.๙.๓ การล้างฟิล์มภาพยนตร ์

๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลลูอยด ์เบเกอร์ไลท ์ 
          หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอรไ์ลท ์หรือวัตถุที่ 
          คล้ายคลึง 

๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕,๐๐๐ 
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง ๕,๐๐๐ 
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ล าดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 ๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น 
          ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจ ุขนส่งสารกําจัดศตัรูพืชหรือพาหะนาํ 
          โรค 

๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๕,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอื่น ๆ 

๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วย 
        เครื่องจักร 

 
๓,๐๐๐ 

๑๓.๒ การผลติ ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟูา อุปกรณ ์
        อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณไ์ฟฟูา 

๕๐๐ 

๑๓.๓ การผลติเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓,๐๐๐ 
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ๕๐๐ 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
        ๑๓.๕.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

        ๑๓.๕.๒ พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา ๘๐๐ 
        ๑๓.๕.๓ พื้นที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสนิค้า ๓,๐๐๐ 
๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่  
        หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๓,๐๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพ ์เขียน พ่นส ีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐ 
๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ 
แพปลา 

๕,๐๐๐ 

๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจดัแมลง หรือสัตว์พาหะ  
          โรค 

๓,๐๐๐ 

๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภณัฑ์จากยาง ๓,๐๐๐ 
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสง่ไบโอดีเซลและเอทานอล ๕,๐๐๐ 
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    ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา เรื่อง กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562  ประธานสภาฯ ส่งให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าพร้อม 
    หนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธานสภาฯ             ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา เรื่อง กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562  ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่าน 
    ใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม    -ไม่มีใครสอบถามอีก- 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการให้ความ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปี 
พ.ศ.2562   

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และ 
    แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ   
    แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่ 
    อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
    สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้นผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะให้มีการพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562  
ทีละวาระหรือสามวาระรวดเดียว 

นายก อบต.ช่อผกา  ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่? 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นว่าให้พิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 
              พ.ศ.2562  สามวาระรวดเดียวตามท่ีนายกเสนอโปรดยกมือขึ้น 
  มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  สามวาระรวดเดียวตามที่นายกเสนอ  
   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ  23  เสียง, ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) - 
  ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติบริหารส่วนตําบลช่อผกา เรื่อง กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว  ดังนั้นการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ 
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
    แปรญัตติ 
 ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
 

        
                  ช่อผกาได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา เรื่อง   กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ  ปี พ.ศ.2562  ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  

                     ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมได้ลงมติว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การ 
    บริหารส่วนตําบลช่อผกา เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี พ.ศ.2562  เป็น 



-19- 
 

    ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี พ.ศ.2562   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 23  เสียง,ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายสวัสดิ์  ชินรัมย์  4.1  แจ้งขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาที่ช่วยเหลือเหตุวาตภัย 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 เนื่องด้วยช่วงต้นเดือนเมษายน  ได้เกิดเหตุวาตภัยฝนตกหนักพายุพัดอาคารบ้านเรือนรวมทั้ง 
   โรงเก็บพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลายครัวเรือนในเขตตําบลช่อผกา 

โดยเฉพาะหมู่ที่  2  บ้านโคกสําโรง  เสียหายมากกว่าเขา  ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  คณะผู้บริหาร ท่านปลัด  ผู้อํานวยการกองช่าง  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ช่วยเหลือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุวาตภัยดังกล่าว 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
เลิกประชุม  เวลา  15.00  น.   
 
            (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)                
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  

                (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  (ลงชื่อ) นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ  วงษาเศก 
2.  (ลงชื่อ) นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  (ลงชื่อ) นายจํานงค์  ศรีเนาวรัตน์  จํานงค์  ศรีเนาวรัตน์  
 

 
 
 
 
 
 


