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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 

-------------------------------- 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่าง  
เทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 62 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 และตามหนังสือจังหวัด    
ศรีสะเกษ ที่ ศก 0023.4/3426 ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 น้ัน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด      
ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 
เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
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บันทึกหลักการแลเเหตุผล 
ปรเกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------------- 

หลักการ 
 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เหตุผล 
 

   โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย   
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ   
ให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ   
ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัติน้ี 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2565 
---------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65        
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วย ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย 
เปิดเผยที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศ บัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ี 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย       

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535 

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการน้ัน 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ         
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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“มลพิษทางความส่ันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือส่ิงอ่ืนใด    

ที่ปนเป้ือนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี      

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

---------------------------------- 

ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ีเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 
(1) การเพาะพันธ์ุเล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

    (2) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ในทางตรง 
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
    (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
    (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
    (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 

(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
    (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
    (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
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๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ

ขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าาพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าา

จิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง

เจ่าปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ        
ที่คล้ายคลึงกัน 
    (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อ่ืน 
    (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยวกวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
     (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
     (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ีเน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
     (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
      (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่นๆ 
     (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
    (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
    (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
    (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
    (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
    (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าว
หมาก น้ าตาลเมา 
    (๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
    (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
    (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
    (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม 
 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

    (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
    (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
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    (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
    (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
    (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย 
    (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
    (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
    (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

    (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
    (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แปูงจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
    (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 

   (๕) การผลิตยาสูบ 
    (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
    (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
    (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

    (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ  
หรือแร่ 
     (๒) การถลุงแร่การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
    (๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร ก๊าซ หรือไฟฟ้า 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖(๑) 
    (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสีดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
    (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต        
ใน ๖ (๑) 
    (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

    (๒) การผลิตยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ 

อากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
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    (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ งมีไว้บริการ        
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
     (๕) การล้าง ขัดสีเคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต์ 
     (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
     (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
     (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
    (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
    (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
    (๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
    (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้หวายชานอ้อย 
    (๔) การอบไม้ 
    (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
     (๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
    (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
    (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
    (๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
    (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
    (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย     
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ช่ัวคราว ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน 
ในท านองเดียวกัน 
    (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
    (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีเต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือ
ตู้เพลงหรือการแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 



8 
    (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
     (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านอง 
เดียวกัน 
     (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่ งผม เว้นแต่กิจการที่ อยู่ ในบังคับ             
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
     (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
     (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
    (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
    (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
    (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
    (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือส่ิงแวดล้อม 
     (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
     (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
     (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
     (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 
     (22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลาก      
ตู้บรรจุสินค้า 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 
    (๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
    (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
    (๓) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
    (๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
    (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
    (๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออ่ืนๆ 
    (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
    (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืนๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
    (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
    (๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
    (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
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    (๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
    (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
    (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
    (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
    (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
    (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
    (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมีถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
    (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวท าละลาย 
    (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
    (๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
    (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
    (๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
    (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์
ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๗) การโม่สะสม หรือบดชัน 
    (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
    (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
    (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
    (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
    (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
    (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

๑๓. กิจการอื่นๆ 
    (๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
    (๒) การผลิตซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
     (๓) การผลิตเทยีน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
     (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
    (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 



10 
     (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     (๘) การพิมพ์เขียน พ่นสีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
     (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
     (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
    (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
    (๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
    (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ 7 ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด าเนินการ         
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก าหนดตามเทศบัญญัติน้ี รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมสถานประกอบกิจการ
ที่ตั้งอยู่  ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบ
กิจการ ที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 2 
หลักเกณฑ แลเเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลัก์ณเของสถานที่ท่ีใช้ด าเนินกิจการ 
แลเมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

------------------------- 

ส่วน 1 
สถานท่ีตั้ง ลัก์ณเอาคาร แลเการสุขาภิบาล 

ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเล้ียง
เด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
เป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีก าหนดความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย
โรงงาน 
   ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
     (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติ
ขัดข้อง 
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    (2) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (3) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวน     
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังน้ี 
    (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอยรวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะน้ันอยู่เสมอ 

(2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ
ตามวรรคหน่ึง ซึ่งการด าเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตาม 
ที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ             
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การ 
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
   ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด      
และปราศจากส่ิงปนเป้ือนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่ม ลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้องไม่เกิด
การปนเป้ือนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการน้ันๆ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
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ส่วนที่ 2 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย แลเการป้องกันเหตุร าคาญ 

   ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
ส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี วัตถุ อันตราย          
หรือส่ิงอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิงอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาด   
ของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
   ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมี
ระบบป้องกันอันตราย และป้ายค าเตือนหรือแนะน าในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร
น้ัน ทั้งน้ีการจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการ
ปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแลตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
   ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง 
อากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความส่ันสะเทือนของเสียอันตรายหรือมีการ 
ใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุน้ัน 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

----------------------------------------------- 

ข้อ 23 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย   
ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติน้ีก็ได้ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการ
ประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
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   ข้อ 24 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    (3) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๒5 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน              
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ัน  
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกน้ันด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ัง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง  
หรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติน้ีในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ัน แล้วแต่กรณี 

ข้อ 26 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 
เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ 27 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่าน้ันการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย   
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ   
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ีการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า 
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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ข้อ 30  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 31 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1)ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2)ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 
(3)ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี  และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  32  ค า ส่ั งพั กใช้ ใบอนุญาตและค า ส่ั งเพิ กถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ ง                   
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังน้ันไว้ ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 33 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมแลเค่าปรับ 

--------------------------------------------- 

ข้อ 34 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ 
บัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการน้ัน ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด าเนินกิจการน้ันก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
วรรคหน่ึงค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้น้ันหยุดการ
ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 35 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล   
หนองหญ้าลาด 
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หมวด 5 
บทก าหนดโท์ 

---------------------------------------------- 

ข้อ 36 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด 
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  

หมวด 6 
บทเฉพาเกาล 

----------------------------------------------- 

ข้อ 37 บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติน้ี 
ให้คงใช้ต่อไปจนส้ินใบอนุญาตน้ัน 

ประกาศ   ณ   วันที่    1    เมษายน   พ.ศ.   2565  
 

(ลงช่ือ)  
(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
 
 

             เห็นชอบ 
 

 
(ลงช่ือ)  
         (นายวัฒนา  พุฒิชาติ) 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
  
 
 
 
 
 
 



16 
บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2565 

กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เล้ียง  
 (๑) การเพาะพันธ์ุ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

     ๑.๑) การเพาะพันธ์ุสัตว์ 
            ๑.๑.๑ การเพาะพันธ์ุปลา กบ ปู และสัตว์น้ าต่าง ๆ 
            ๑.๑.๒ การเพาะพันธ์ุหนู จิ้งหรีด และแมลงต่าง ๆ 
     ๑.๒) การเล้ียงสัตว์ 
            1.2.1 การเล้ียง ม้า โค กระบือ    
                     ก. เกิน 10 – 20 ตัว  
                     ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว    
                     ค. ตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป    
                     ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป    
           1.2.2 การเล้ียงสุกร แพะ แกะ    
                    ก. ตั้งแต่ 6 – ๒๐ ตัว    
                    ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว    
                    ค. ตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป    
           1.2.3 การเล้ียงห่าน เป็ด ไก่ นก   
                    ก. รวมกันตั้งแต่ 20 – 100 ตัว   
                    ข. รวมกันตั้งแต่ 101 – 300 ตัว  300 
                    ค. รวมกันตั้งแต่ 300 ตัวขึ้นไป  800 
            1.2.4 การเล้ียงสุนัข แมว  
                     ก. ตั้งแต่ 21 ตัวขึ้นไป  
            1.2.5 การเล้ียงสัตว์เพ่ือรีดเอานม   
                     ก. ไม่เกิน 50 ตัว   
                     ข. เกินกว่า 50 ตัว  
๑.๓) การอนุบาลสัตว์ 
       ๑.๓.๑ การอนุบาลสัตว์บก ตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป 
       ๑.๓.๒ การอนุบาลสัตว์น้ า ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป 

 
 

200 
200 

 
 

200 
300 
400 
500 

 
200 
300 
500 

 
200 
300 
500 

 
300 

 
300 
500 

 
300 
300 

 (๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

1,000 
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กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 

     ๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สุกร 
            ๑.๑.๑ จ านวนตัว  1  ตัว  
            ๑.๑.๒ จ านวน  2  ตัวขึ้นไป 
     ๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก ่ไก่ เป็ด ห่าน ปลา 
            ๑.๒.๑ จ านวน 20 ตัว 
            ๑.๒.๒ จ านวน 21 ตัวขึ้นไป 
     ๑.๓) การช าแหละสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สุกร 
            ๑.๓.๑ จ านวน  1  ตัว 
            ๑.๓.๒ จ านวน  2  ตัวขึ้นไป 
     ๑.๔) การช าแหละสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ เป็ด ห่าน ปลา 
            ๑.๔.๑ จ านวน  20 ตัว 
            ๑.๔.๒ จ านวน  21 ตัวขึ้นไป 

 
 

100 
200 

 
200 
300 

 
50 

100 
 

20 
50 

 ๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  200 
 (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 200 
 (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 200 
 (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา หนัง ขน

สัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
500 

 (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

300 

 (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  300 
3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การ

ขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

500 

 (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา           
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

500 

 (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน  500 
 (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
500 

 ๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน  300 
 (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
300 
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กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
 ๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม  
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้ม สายชู ข้าว
หมาก น้ าตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

300 
300 
300 
200 

 
200 
200 
200 
200 

 
300 
200 
200 

 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
 (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  

(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย  
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ  

500 
500 
500 
500 
500 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ใน
ท านองเดียวกัน  
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  

300 
500 
500 

 
200 
200 
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กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

 

(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น้ าไปผลิตปุ๋ย  
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

200 
300 
200 
300 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

 

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ด้วยโลหะหรือแร่  
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

500 
 

500 
300 

 
300 

 
300 
300 

7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 

(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย 
และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

300 
300 
300 

 
500 

 
 

300 
200 
100 
100 
200 

 
8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  

 

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 
หวาย ชานอ้อย 
(๔) การอบไม้ 

500 
200 
200 

 
200 
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กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

 

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

200 
200 
200 
100 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

 

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบการเพ่ือ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนใน
ท านองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธคคาราโอเกะหรือตู้เพลง 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆในท านองเดียวกัน  
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือ
ส่ิงแวดล้อม 

500 
 
 

500 
300 

 
 

300 
 
 

500 
 

200 
 

500 
500 

 
300 
 
500 
200 

 
 

300 
300 
500 
300 

1000 
500 
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กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย  
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

300 
300 
300 
200 

10 กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ  

 

(๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
(๓) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออ่ืน ๆ  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  

 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้างรวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ อ่ืนใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

500 
1,000 
500 
500 

 
300 
300 
200 
200 
300 
300 
200 
200 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

 

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
 

300 
500 

1,000 
500 
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กลุ่ม ปรเเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 

 

(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

300 
300 

 
300 
200 
100 
200 
200 
300 
300 
500 

 
300 
300 
200 

13 กิจการอ่ืน ๆ  

 

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม ่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

200 
200 
100 
100 
100 

1,000 
200 

 
300 
500 
300 
300 
200 
300 
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ส าเนารายงานการปรเชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญปรเจ าปี  2564  สมัยที่  4  คร้ังที่  1/2564 

เม่ือวันที่   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องปรเชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาปรเชุม 

   1. นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศต าบลหนองหญ้าลาด  

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กล่ินพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 ผู้ไม่มาปรเชุม  -ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมปรเชุม  
  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางท านอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรมี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าส านักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11.นางสาวดวงนภา  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เร่ิมปรเชุมเวลา   09.00 น. 

นายวีรเพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อม

กัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้ง 1/2564 วันที่  
28  ธันวาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ปรเธานสภาฯ ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       

สมัยสามัญประจ าปี   2564  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564วันที่  28  ธันวาคม  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิกรับทราบ
แล้วและกล่าวเปิดการประชุมสภา   

รเเบียบวารเท่ี 1 เร่ืองท่ีปรเธานแจ้งให้ที่ปรเชุมทราบ 

นายเกรียติชัย งาหอม -การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ตามค าส่ังจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ เลขที่ 4724/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้ที่
เดินทางมาจากแคมป์คนงาน และพ้ืนเส่ียงควบคุม 39 จังหวัด และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 30 
จังหวัด         หากเดินทางกลับบ้านหรือภูมิล าเนาขอให้แจ้งล่วงหน้า และขอให้กักกัน
ตัวเอง 14 วัน    และตรวจหาเช้ือ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เปิดสถานที่พักคอยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเช้ือ ณ โรงยิม 
นายกเทศมนตร ี เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เน่ืองจากสถานการณ์การติดเช้ือภายใน อ าเภอกันทรลักษ์   

ยังมีต่อเน่ืองเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนที่(เกิดจากพ้ืนที่ตลาดการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม     
และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุกคนถือปฏิบัติ
ตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงขอให้กักตัวเอง 14 วัน  แยกออกห่างจากคนในครอบครัวและ
ชุมชนอย่างเคร่งครัดจริงจัง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

 -การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้ งช่วง ปี 2565  และการเสนอโครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะประจ าอ าเภอกันทรลักษ์ โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด บริเวณที่สาธารณะฝายหนองหญ้าลาด 

นางท านอง ยอดอ่อน -การด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  
รองนายกเทศมนตรี โดยอ าเภอให้จัดตั้ง "ด่านชุมชน" เพ่ือสกัดจุดเส่ียงและลดพฤติกรรมเส่ียงที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกท่านใดจะแจ้งเหตุไฟไหม้ 
ขอให้ติดต่อทาง จพง.ป้องกันฯ และท่านนายกตามเบอร์โทร์ศัพท์ได้เลย เพราะโทรศัพท์
สายตรงของงานป้องกัน ก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่แล้วเสร็จ  
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   -ที่ปรเชุมรับทราบ 

รเเบียบวารเที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการปรเชุมคร้ังท่ีแล้ว 
-เร่ืองรับรองรายงานการปรเชุมสมัยสามัญปรเจ าปี 2564 สมัยที่ 3 คร้ังท่ี  
5/2564  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม   2564  

มติที่ปรเชุม -ที่ปรเชุมมีมติเป็นเอกฉันท  รับรองรายงานการปรเชุมสมัยสามัญปรเจ าปี  2564   
สมัยที่  3  คร้ังท่ี  5/2564 เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2564   

รเเบียบวารเท่ี  3    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดตามที่ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

จ านวน  
ประธานสภา   จ านวน  6  ฉบับ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วย 
ดังต่อไปน้ี 
นายกเทศมนตร ี  1.  เทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....        

2. เทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....  
3. เทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....     
4. เทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....   
5. เทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....      
6. เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
จ านวน  6  ฉบับน้ี  มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ในสมัย สามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ มอบให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในญัตติน้ีต่อที่ประชุมสภาฯ 
ต่อไป  

นายวีระพล คงศรี  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๐  
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปน้ี (๑) 

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี (๒) เมื่อ
มีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศ
บัญญัติน้ัน จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน 
กว่าหน่ึงพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศ
บัญญัติน้ันให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉิน  ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัติน้ันว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับใน
วันที่ได้ประกาศน้ัน และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
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เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง น้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานการพิจารณาวาระ ที่สองน้ันให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านทราบแล้วน้ัน ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามเสนอว่า
จะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุม
สภาฯ คราวน้ีและนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระที่ 2 และลงมติในวาระท่ี 3 ครั้งถัดไป  

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายพรภิญโญ พิมาทัย -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท.เขต 2  
นายฟ้าไสว  เมืองคง  -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 
สท. เขต 1  
นายวิชัย  ป้องประดา -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายทองพูน ทาราศรี -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -ขอมติที่ปรเชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  สามวารเรวดเดียว 
ปรเธานสภาฯ  ให้ยกมือขึ้น 
มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง  

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขั้นรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ 
นายวีระพล คงศรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 47  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่

หน่ึงให้ที่ ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควร 
3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังต่อไปน้ี (วารเท่ี 1) 

3.1.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
....และขอช้ีแจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ดังน้ี 

หลักการแลเเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
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สมควรก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัติน้ี แลเร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... น้ี ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เดิมแลเใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ใหม่น้ีแทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จเขอมติที่ปรเชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

มติที่ปรเชุม  -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารแลเสถานที่สเสม
อาหาร พ.ศ. .... 

หลักการแลเเหตุผล 
ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร 
โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่

ถูกต้องด้วย สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัติน้ี  แลเร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยควบคุมควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารแลเสถานที่สเสมอาหาร พ.ศ. 
.... น้ี ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารแลเ
สถานที่สเสมอาหาร พ.ศ. 2559 เดิม  แลเใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
สถานที่จ าหน่ายอาหารแลเสถานท่ีสเสมอาหาร     พ.ศ. .... ใหม่น้ีแทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด   
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
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-ถ้าไม่มี จเขอมติที่ปรเชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วย ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารแลเสถานท่ีสเสมอาหาร พ.ศ. ... 

มติที่ปรเชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการปรเปา พ.ศ. .... 
หลักการแลเเหตุผล 

  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
  โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 5๑ ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีอ านาจออกเทศบัญญัติ เพ่ือ
ใช้บังคับในเขตเทศบาลหนองหญ้าลาดได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติ น้ี แลเร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารกิจการปรเปา พ.ศ. .... น้ี ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหาร
กิจการปรเปา พ.ศ. 2559 เดิมแลเใช้บังคับเทศบัญญัติ ว่าด้วย การบริหารกิจการ
ปรเปา  พ.ศ. .... ใหม่น้ีแทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายลเเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ปรเชุม มีสมาชิก
ท่านใดจเอภิปรายเพิ่มเติมแลเเสนอแนเหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จเขอมติที่ปรเชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการปรเปา 
พ.ศ. .... 

มติที่ปรเชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเล้ียงสัตว หรือปล่อยสัตว  พ.ศ. .... 
หลักการแลเเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเล้ียงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถ
ป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์จึงตราเทศบัญญัติน้ี    แลเร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเล้ียงสัตว หรือ
ปล่อยสัตว  พ.ศ. .... น้ี เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถ่ินที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยก
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การเล้ียงสัตว หรือปล่อยสัตว  พ.ศ. .... น้ีเป็นคร้ังแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
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-ถ้าไม่มี จเขอมติที่ปรเชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติควบคุมการเล้ียงสัตว หรือปล่อย
สัตว  พ.ศ. .... 

มติที่ปรเชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
หลักการแลเเหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ           
ต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไป    
มีข้ันตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนก าจัด หรือหาประโยชน์
จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัติน้ี แลเร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... น้ี เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถ่ินที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... น้ีเป็นคร้ังแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จเขอมติที่ปรเชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ....   

มติที่ปรเชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.6 ร่างเทศบัญญัติ  เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
หลักการแลเเหตุผล 

  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดย         
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปล ูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
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ส าหรับอาคารน้ันให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี แลเร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... น้ี เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถ่ินที่ไม่เคยใช้
บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. .... น้ีเป็นคร้ังแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จเขอมติที่ปรเชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

มติที่ปรเชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ (วารเท่ี 2) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ในวาระที่ 2การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจง 
ประธานสภาฯ   
นายวีระพล  คงศรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระ    

ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ  แปร
ญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

นายเกรียติชัย งาหอม  -จึงขอให้สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯสามารถที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ    ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาได้ 

3.2.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุมให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ปรเชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 
 3.2.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารแลเสถานที่สเสมอาหาร 

พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
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ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ปรเชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการปรเปา พ.ศ. ....  
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ปรเชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเล้ียงสัตว หรือปล่อยสัตว  พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ปรเชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....   
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ปรเชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.6 ร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ปรเชุม   มีมติ คงไว้ร่างเดิม 12 เสียง  ให้แก้ไข  0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3 ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  6  ฉบับ (วารเท่ี 3) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -วาระท่ี 3ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
ประธานสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วน้ัน และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปร

ญัตติ ในวาระที่ 2 ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เพื่อน าเรียน
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเเก์ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลงนาม
ปรเกาศใช้ต่อไป  จึงขอมติที่ประชุม ดังต่อไปน้ี   

3.3.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารแลเสถานที่สเสมอาหาร  
พ.ศ. .... 

มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
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ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการปรเปา พ.ศ. ....  
มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเล้ียงสัตว หรือปล่อยสัตว  พ.ศ.... 
มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
 

3.3.6 ร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
มติที่ปรเชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

รเเบียบวารเท่ี 5        เร่ืองอ่ืนๆ 

นายเกรียติชัย  งาหอม  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ปรเธานสภาฯ            และคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบ 

ตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ปรเชุมรับทราบ 

 

เลิกปรเชุมเวลา   17.00 น. 

 
              (ลงช่ือ)   วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 

                                        (นายวีระพล  คงศรี) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 


