
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4    

วันพุธ ที่  21  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐  น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

........................................................ 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่

ที ่
บ้าน ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ประธานสภา ฯ ๖ ดอนแดง เดชอุดม เสนารักษ์  
๒. นายเหรียญ  ยางไชย รองประธานสภาฯ ๙ โนนสวาท เหรียญ ยางไชย  
๓. นายเธียรชัย พรหมทัน เลขานุการสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  
๔. นายคำไผ่  ลือชัย ส.อบต. ๑ ศรีวิชัย คำไผ่  ลือชัย  
๕. นายทองเพ็ชร  ไชยสุระ ส.อบต. ๑ ศรีวิชัย ทองเพ็ชร  ไชยสุระ  
๖. นายสถิตย์  ลูกเงาะ ส.อบต. ๒ โนนอุดม สถิตย์  ลูกเงาะ  
๗. นายทองใบ  กองตุ้น ส.อบต. ๒ โนนอุดม ทองใบ  กองตุ้น  
๘. นายปรีชา  วงศ์ษาราช ส.อบต. ๓ แก้ง ปรีชา  วงศ์ษาราช  
๙. นางสุนันทา  บุญชิต ส.อบต. ๓ แก้ง สุนันทา บุญชิต  

๑๐. นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ส.อบต. ๔ หัวนา สกล  ช่วยจันทร์ด ี  
๑๑. นางไพวัลย์  สารสวัสดิ์ ส.อบต. ๔ หัวนา ไพวัลย์  สารสวัสดิ์  
๑๒. นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ส.อบต. ๕ ขัวสูง พิเชษฐ์ แสนอุบล  
๑๓. นายเด่นชัย  เหง้าน้อย ส.อบต. ๖ ดอนแดง เด่นชัย  เหง้าน้อย  
๑๔. นายสงวน  สุเทว ี ส.อบต. ๗ โคกสะอาด สงวน  สุเทว ี  
๑๕. นายวรเพ็ญ  อุปสัย ส.อบต. ๘ ห้วยแสง วรเพ็ญ  อุปสัย  
๑๖. นายอุดร  บุตรเพ็ง ส.อบต. ๘ ห้วยแสง อุดร บุตรเพ็ง  
๑๗. นายสุรพล  พิมพ์ขวา ส.อบต. ๙ โนนสวาท สุรพล  พิมพ์ขวา  
๑๘. นายจันทะจร  สีลาดเลา ส.อบต. ๑๐ ดอนแดงน้อย จันทะจร  สีลาดเลา  
๑๙. นายร่มเย็น  กองแก้ว ส.อบต. ๑๐ ดอนแดงน้อย ร่มเย็น  กองแก้ว  
๒๐. นายคมกริช  ทุมมนตรี ส.อบต. ๑๑ ร่มเย็นพัฒนา คมกริช ทุมมนตรี  
๒๑. นายอ่อนศรี  เรียงจันทร์ ส.อบต. ๑๑ ร่มเย็นพัฒนา อ่อนศรี  เรียงจันทร์  
๒๒. นายเฉลียว  บุญเฮ้า ส.อบต. ๑๒ นาเกษตร เฉลียว  บุญเฮ้า  
๒๓. นายจันทร์เพ็ญ  ยิ่งยืน ส.อบต. ๑๒ นาเกษตร จันทร์เพ็ญ  ยิ่งยืน  
๒๔. นายสมพงษ์  บุตรเพ็ง ส.อบต. ๑๓ ขัวสูงสวรรค์ สมพงษ์  บุตรเพ็ง  
๒๕. นายเปรียบ  เวียงคุต ส.อบต. ๑๓ ขัวสูงสวรรค์ เปรียบ  เวียงคุต  
๒๖. นายปรีชา  โคตรปัญญา ส.อบต. ๑๔ ชัยเจริญ ปรีชา  โคตรปัญญา  
๒๗. นายไพทูร  ศรีโนนยาง ส.อบต. ๑๔ ชัยเจริญ ไพทูร  ศรีโนนยาง  
๒๘. นายศิริรัตน์  ไฮวัง ส.อบต. ๑๕ แก้ง ศิริรัตน์  ไฮวัง  
๒๙. นายไพวัลย์  ขุนโสภา ส.อบต. ๑๕ แก้ง ไพวัลย์  ขุนโสภา  
๓๐. นายบัวรินทร์  ลาดเลียง ส.อบต. ๑๖ โนนอุดม บัวรินทร์  ลาดเลียง  

 
 
 



 ๒ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ นายก อบต.ศรีวิชัย พรชัย  วงศ์อุดมศิลป์  
๒. นายกำจัด  นามวงษา รองนายก อบต.ศรีวิชัย กำจัด นามวงษา  
๓. นายถวัลย์  ทุมมนตรี รองนายก อบต.ศรีวิชัย ถวัลย์  ทุมมนตรี  
๔. นายกังวาน  จันทมาลา เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย กังวาน  จันทมาลา  
5. นายวิทยา กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย วิทยา กาสุริย์  
6. นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน  วรรณวาส  
7. นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
8. ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย ไชยยศ  
9. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผอ.กองการศึกษาฯ ฉวีวรรณ  แก้วพรม  

10. นายศักดิ์สิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
๑1. นางปิยพร จางวาง นวก.ศึกษาชำนาญการ ปิยพร จางวาง  
12. นางอนงค์ โพธิราช นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช  
๑3. นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
๑4. นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วันทนา คำพันธ์  
๑5. นายศรายุทธ จันทร์คำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศรายุทธ จันทร์คำ  
๑6. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  

  
ผู้รับฟังการประชุม    - ไม่มี -         

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

  -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ( ฉบับที่  ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  -ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 

                              ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
           เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

                              ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 
 



 ๓ 

 

                                         ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ 
                                 บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 โดย 
                                 กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ไว้เป็นสี่สมัย ตาม 
                                 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
                                 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ในปีหนึ่ง  ให้มี 
                                 สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ 
                                 กำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนตำบลกำหนด   
                                         สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา 
                                 ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ  
                                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
                                บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ 
                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  
                                จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง ประจำปี  
                                พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑5 – 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 มีกำหนด ๑๕ วัน    

                                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ   ณ   วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

                       ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 
ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ  
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

การประชุมวันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๓๐ ท่าน 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากได้รับหนังสือจากจังหวัด
สกลนคร ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว7325 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 
เรื่องขอความร่วมมือให้อยู่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) เพ่ือเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) จังหวัดสกลนคร ขอความ
ร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
1.ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ลาหรือเดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ไปใน
เขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและ

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๔ 

ขออนุญาตเป็นรายกรณีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
2.ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ลาหรือเดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ไปใน
เขตพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) 59 จังหวัด หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและขอ
อนุญาตเป็นรายกรณีต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
คำสั่งเปลี่ยนแปลง 
3.งดการอบรม สัมมนา ทุกชนิด สำหรับการประชุมในกรณีที่จำเป็นให้พิจารณาประชุม
ผ่านระบบทางไกล teleconference หรือตามดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามญั สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4        
                              เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564                              

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏ
ว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย
ดังกล่าวต่อไป 

  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
     (ลงชื่อ)     สกล  ช่วยจันทร์ด ี   ประธานคณะกรรมการ 
                                 ( นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ) 
                                 ส.อบต. ม.๔   
 

     (ลงชื่อ)    คมกริช  ทุมมนตรี     กรรมการ 
                      ( นายคมกริช  ทุมมนตรี ) 
                               ส.อบต. ม. ๑๑ 
 
     (ลงชื่อ)    ปรีชา  โคตรปัญญา     กรรมการ 
                                ( นายปรีชา  โคตรปัญญา )  
                               ส.อบต. ม.๑๔ 
 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
  
  



 ๕ 

     (ลงชื่อ)       อุดร  บุตรเพ็ง        กรรมการ 
                                   ( นายอุดร  บุตรเพ็ง ) 
                               ส.อบต. ม.๘ 
 
     (ลงชื่อ)      ร่มเย็น  กองแก้ว      กรรมการ 
                                  ( นายร่มเย็น  กองแก้ว )  
                                         ส.อบต. ม.๑๐ 
 
     (ลงชื่อ)     พิเชษฐ์  แสนอุบล      กรรมการ/เลขานุการ 
                                 ( นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ) 
                                              ส.อบต. ม.๕    
        

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี   
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  
จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 โปรด
ยกมือขึ้นครับ    

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓       เรื่องญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   ๓.๑ ญัตติที่ ๑ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการ 
                                      สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.... วาระท่ี 1 รับหลักการ         
                                                                                  
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.1 ญัตติที่ 1 เรื่องขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ......... วาระท่ี ๑ วาระรับ    
                               หลกัการ เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยขอเชิญครับ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                             เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการจัดการสิ่ง 
                             ปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ..........เพ่ือให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 

........................................... 
 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  



 ๖ 

เหตุผล 
        ตามมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

                            ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
                            มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย 
                            และสิ่งปฏิกูล และเพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่ต้องมี 
                            การควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
                            พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติรักษาความ 
                            สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่  
                            ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐  
                            ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ  
                            ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
                            และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
                            ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  
     ส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ 
                            ประชุมได้รับทราบ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นองค์กรปกครอง 
                             ส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ 
                             ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ 
                             พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
                             ดูแลเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและเหตุรำคาญ แต่ในห้วงที่ผ่านมาองค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่เคยมีการออกข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทำ  
                             ให้ไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดการปัญหาด้านสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ได้อย่างมี 
                             ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือที่เรียกท่ัวไปว่ารถดูดส้วม   
                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่สามารถไปบังคับจัดการเรื่องการเก็บ ขน เรื่องกำจัดสิ่ง 
                             ปฏิกูลกับผู้ประกอบการได้ ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆ ได้ ก็เนื่องจากไม่มี 
                             ระเบียบ กฎหมายให้อำนาจไว้ ด้วยเหตุและผลข้างต้นจึงจำเป็นต้องมีการตราข้อบัญญัติ  
                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้บ้านเมืองมี       
                             ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่ ร่างข้อบัญญัตินี้ผ่านการ 
                             ยกร่างจากคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบล   
                             ศรีวิชัย แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ส่วนรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                             ส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....... มีดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 

........................................... 
 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๗ 

เหตุผล 
                                 ตามมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
                            ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล    
                            มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย  
                            และสิ่งปฏิกูล และเพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่ต้องมี 
                            การควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
                            พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติรักษาความ 
                            สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่  
                            ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐  
                            ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ  
                            ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
                            และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
                            ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
.................................... 

              โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการ 
                            สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                            ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                            ส่วนตำบล ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา  
                            ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๓/๑ มาตรา ๗๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
                            การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๐ อันเป็น 
                            พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง 
                            มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่ง 
                            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม 
                            บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยความเห็นชอบของสภา 
                            องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และโดยความเห็นชอบของนายอำเภอวานรนิวาส  
                            จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

              ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการ 
                            สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 

              ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นับแต่วันที่ได้  
                             ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแล้วเจ็ดวัน  
              ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
              “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็น   
                             สิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ   
                             ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  



 ๘ 

                             ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ 
                             อันตรายจากชุมชน 
   “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ 
                             นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
   “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
                             จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่ 
                             รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
   “น้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย 
                             ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่              

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
                             ๒๕๓๕ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้าง 
                            ขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 
   “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่ 
                            อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ 
                            ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได ้
              ข้อ ๔ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล       
                            ศรีวิชัย ให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
                ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอาจร่วมกับหน่วยงาน 
                             ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ 
              ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอาจมอบให้บุคคลใด 
                            ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย   
                            หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล 
                             ฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
              บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ ๘ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย ตามกฎหมาย 
                             ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำ 
                             การเก็บ ขน หรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้า 
                             พนักงานท้องถิ่น 
              ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัด 
                             สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมอบให้บุคคลอ่ืน 
                             ดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย 
                             ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล  
                             ศรีวิชัยและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 
              ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  
                             หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ 
                             ให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย หรือบุคคลอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
                             ศรีวิชัย มอบพื้นท่ีให้ดำเนินการแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้ การจะ 



 ๙ 

                             กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                             จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
              ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ 
                             กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล 
                            ฝอย ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ 
                            ปฏิบัติตามองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้  
   (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 
                            ทางสาธารณะนอกจากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจัดไว้ให้ 
   (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล 
                            ฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงาน  
                            ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
   (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบหรือทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล 
                             ฝอย ในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 
   (๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน  
                             หรือสถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เว้นแต่จะเป็นการกระทำ 
                            ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือท่ีดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน 
                            ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผู้ครองครองอาคารหรือท่ีดินว่างเปล่านั้นจะต้องทำการเก็บ  
                            ขน และกำจัดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                            ภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร  
                            สถานที่ หรือท่ีดินว่างเปล่านั้น ยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือกระทำการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุ 
                            อันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้า 
                            พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
                            หรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ 
                             หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   (๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสีย 
                             อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 
              ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย 
                            ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ 
                            ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล  
                            ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การ 
                            บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
                            พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมาย 
                             อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ 
                             ดำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่าง ผู้ขนกับผู้ 
                             กำจัดมูลฝอย 



 ๑๐ 

   (๕) เสนอแผนการดำเนินงานในการเก็บ ขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนกร 
                             ดำเนินงาน ความพร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
   (๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยประกาศกำหนด 
              ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๙ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
        (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
        (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น 
                             และสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
        (๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
                (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
        (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ 
                             โรค ( เช่น ไลโซน ๕% ) 
       (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ 
                             ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 
                             ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัว 
                             อักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยประกาศกำหนด 
   (๑.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้า 
                             หนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่งปฏิกูลไป 
                             กำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล         
   (๒.๒) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
    (๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน อหล่ง 
                             น้ำ น้ำใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 
    (๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และสัตว์พาหะนำโรค 
    (๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุ 
                             รำคาญ 
   (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 
   (๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
    (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด  
                             เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาดง่าย 
    (๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพ่ือมิให้ 
                            รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
    (๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่  
                             ก่อให้เกิดความรำคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงาน 
                             เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
    (๓.๑.๔)ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานระดับที่ 
                             ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
                             ของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 
   (๓.๒)หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอย 



 ๑๑ 

    (๓.๒.๑) ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
    (๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ 
                             ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะทำหน้าที่เก่ียวกับการเก็บ ขน มูลฝอย 
              ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                             ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ 
                             สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
                             ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ 
                             สมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคำ 
                             ขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ 
                             รับคำขอ 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย 
                             เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง 
                             หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
              ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่ 
                             อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้ง 
                             ละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ   
                             อนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่ 
                             กรณ ี
              ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
                             การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ 
                             อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
              ข้อ ๑๓ ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
                             เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
       (๑.๑) ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
                            เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ 
                            ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 
       (๑.๒) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว   
                             ให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความ 
                             สะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไล 
                             โซน ๕ % ) 
       (๑.๓) ทำความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากท่ี 
                             ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับสถานที่ทำความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ 
                             ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชน 
       (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไล 
                             โซน ๕ % ) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 
       (๑.๕) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
        (๒.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกำจัด 
        (๒.๒) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า 
                             หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก 
                             เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 



 ๑๒ 

        (๒.๓) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 
        (๓.๑) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน 
                             บุคคล เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาด 
                             อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน           
        (๓.๒) ทำความสะอาดพาหนะเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หลังจากท่ี 
                             ออกปฏิบัติงานเก็บ ขน มูลฝอยแล้ว สำหรับสถานที่ทำความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ 
                             ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชน 
        (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
        (๓.๔) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
        (๔.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ตามประเภทของระบบกำจัด 
        (๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมเสื้อคลุม ถุง 
                            มือยาง และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจาก 
                            เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 
        (๔.๓) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
              ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้มีอายุ 
                             หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วน 
                             ตำบลศรีวิชัยเท่านั้น 
              การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับ 
                            เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ 
                            ใบอนุญาต 
              การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๙ ข้อ  
                             ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
              ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ 
                             ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือ 
                             ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนิน 
                             กิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 
                             ยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนิน 
                             กิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
              ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
                             เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่า 
                             จะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 
              ข้อ ๑๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย    

              ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้  
                            ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
              ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับ       
                            ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  
                            ถูกทำลายหรือชำรุด ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
              การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  



 ๑๓ 

                            วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง     

                             ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                             ประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน 
                            ใบอนุญาต ต้องนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
              ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
                             ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม 
                             พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 
                             ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม 
                             ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ 
                             ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
              ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ 
                             ใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
                            ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
                             กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือ 
                             เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ 
                             ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
                             อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
                             กับการดำรงชีพของประชาชน 
              ข้อ ๒๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
                            ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว  
                            ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ  
                            ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ 
                            รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี     
              ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
                            เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
              ข้อ ๒๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการ 
                             เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย หรือเขตพ้ืนที่การ 
                             ให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดย 
                             ทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องดำเนินการเก็บ ขน  
                             และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                             โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
              ข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ 
                             ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใน 
                              เขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
              ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบท 
                             กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
              ข้อ ๒๖ ผู้ใดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผล 



 ๑๔ 

                             ใช้บังคับให้ดำเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้ 
                             เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 
              ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  
                             นี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ลำดับ
ที ่

รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
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๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

ก.อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
     ๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก 
            และลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
     ๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป 
             (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่
เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     -วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                      เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                 เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                 เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                 เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร             เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร             เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร             เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร             เดือนละ 
๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
     -วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                             เดือนละ 
     -วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                         เดือนละ 
๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 
     -ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                      ครั้งละ 
     -เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษ
ของลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรละ 
 
ข.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ 
การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ  
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 ๓.๑) รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
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 ๑๕ 

 ๓.๒) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ๓,๐๐๐ 
 

 
                             ส่วนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่ง 
                             ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.......กระผมขออนุญาตนำเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายในการพิจารณา    
                             ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
   1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไข 
                                  เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                   มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
                                                 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                                      รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ 
                                                      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
       มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ 
                                                  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
                                                  กฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
                                                  ส่วนตำบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออก 
                                                  ข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม 
                                                  ที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษ  
                                                  ปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
                ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก 
                                                  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 
                                                  ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ 
                                                  เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
                เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่าง 
                                                  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การ 
                                                   บริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                                   ตำบลต่อไป 
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
                                  ข้อ ๔๕ บัญญัติว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
                                             แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และ  
                                  ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
                                            ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ 
                                            เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
                                            การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
                                            สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง 
                                            ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
                                            วาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
                                            นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 



 ๑๖ 

 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจาก  
                             ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....... มิใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ 
                             งบประมาณ กระผมจึงขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอสภาได้โปรดพิจารณา   
 
                               ท่านนายกฯ เห็นว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..........มิใช่  
                               ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ จึงเสนอขอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่าน  
                               สมาชิกสภาทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิก  
                               สภาท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.. 
                               สามวาระรวดเดียว ตามนัยข้อ ๔๕ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
                               มติที่ประชุมกำหนดให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                               ขณะนี้อยู่ในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการ ขอเชิญสมาชิกท่ีมีความประสงค์ที่จะแสดงความ 
                                คิดเห็นหรืออภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติเรื่องนี้ เชิญครับ 
  
                               เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การยก 
                               ร่างข้อบัญญัติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติก่อน 
                               นำเสนอต่อสภา ส่วนร่างข้อบัญญัตินั้นมีแบบร่างตัวอย่างจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดูเป็น  
                               แนวทางและประยุกต์ใช้ อีกท้ังได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็เห็นว่าร่าง  
                               ข้อบัญญัตินี้ค่อนข้างท่ีจะถูกต้องและสมบูรณ์ท่ีสุดแล้ว  
                                   
                      มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
                               เมือ่ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ผมก็ขอขอบคุณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                                ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ และขณะนี้เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
                                ศรีวิชัย เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ...... ในวาระท่ี ๑ ซึ่งให้ที่ประชุม 
                                ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ผมขอถามม ี
                                สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดอภิปราย  
                                ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                                บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ...ในวาระท่ี ๑ ได้ 
                                โปรดยกมือครับ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                              จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... ในวาระท่ี ๑ เป็นเอกฉันท์   
                              ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                             เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                             ตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....... ในวาระท่ี ๑  
                             ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการ 
                             สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ......ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งการพิจารณาวาระที่สองนั้น ตาม 

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๑๗ 

                             ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๔๕ กำหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
                             สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขณะนี้เข้าสู่วาระท่ี ๒  
                             แปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
                             เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เท่าท่ีผมได้อ่านได้ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเห็นว่าค่อนข้างท่ีจะ   
                             สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อกฎหมายและในส่วนของเนื้อหา เพราะเป็นร่าง         
                             ข้อบัญญัติที่ร่างโดยกระทรวงสาธารณะสุข ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง จึงไม่มีจุดที่ 
                             จะต้องแก้ไข เพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงขอเสนอร่างขอ้บัญญัติตามร่างเดิม 
 
                             หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้อ่านข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                             จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....... เรียงตามขอทุกข้อ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                             ส่วนตำบลศรีวิชัยได้แสดงความคิดเห็น ซักถามและมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 
 
                             เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอ 
                             ร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม มสีมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ   
                             ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
                             ศรีวิชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามร่างเดิม เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   
                               ๑ เสียง )  
 
                            การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๓ ลงมติ        
 
                             ขณะนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง    
                             การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ ในวาระท่ี ๓ การตราข้อบัญญัติ 
                             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ  
                             ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ 
                             ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา อบต.  
                             ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

         -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอถามมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ได้โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม           เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการสิ่ง 
                               ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง   
                               ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                           ๓.2 ญัตติที่ ๒ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ  
                                 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....วาระท่ี 1 รับหลักการ 
                                                                                  
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.2 ญัตติที่ 2 เรื่องขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ......... วาระท่ี ๑ วาระรับ    

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายสงวน สุเทว ี

สมาชิกสภา อบต. ม.7 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
  
  

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส     
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๑๘ 

                               หลกัการ เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญครับ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                             เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการจำหน่าย 
                             สินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..........เพ่ือให้สภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณา 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...... 
........................................... 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล 

                                 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
                            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
                            ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
    ส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ 
                             ประชุมได้รับทราบ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่ององคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่มีข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทำให้ไม่มีกฎ ระเบียบ 
                             ในการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่ ซึ่งการจำหน่าย 
                             สินค้าในที่หรือทางสาธารณะก็มีและเกิดขึ้นมานานควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านและคนใน 
                             ชุมชน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็ก สภาพ 
                             เศรษฐกิจ สังคม ยังไม่เทียบเท่าสังคมเมือง แต่ปัจจุบันสภาพสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน 
                             ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากมีร้านค้ารายใหม่เกิดขึ้น มีกิจกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นใน 
                             ที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมี 
                             การตราข้อบัญญัติเพ่ือควบคุม บังคับ จัดการให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความ 
                             สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ร่างข้อบัญญัตินี้ผ่านการยกร่างจาก 
                             คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลศรีวิชัย แล้ว 
                             เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ส่วนรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                             ศรีวิชัย เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....... มีดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ..... 
........................................... 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๑๙ 

เหตุผล 

                                 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
                             ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
                             ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... 

.................................... 

              โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ว่าด้วยการจำหน่าย  
                             สินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
                            ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                            ส่วนตำบล ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา  
                            ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหาร 
                            ส่วนตำบลศรีวิชัย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและ 
                            นายอำเภอวานรนิวาส จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
              ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                             จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖4” 
              ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นับแต่วันที่ได้  
                            ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแล้วเจ็ดวัน 
              ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
              “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ   
                             ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือใช้สัญจรได ้
    “เร่ขาย” หมายความว่า การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่ในที่ 
                             หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
     “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
                             ๒๕๓๕ 
              ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดย  
                            ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า 
                            พนักงานท้องถิ่น  
              ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  
                             ดังนี้ 
              (๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ 
              (๒) เงื่อนไขอ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด  
              ข้อ ๖ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ  
                             จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นคำขอตามแบบ  
                             สณ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล    
                             ศรีวิชัยกำหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑X๑ นิ้ว  



 ๒๐ 

                             ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่ายคนละ ๓ รูป เพื่อติดทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต  
                             ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะประจำตัวอีก ๑ รูป 
              ข้อ ๗ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคำขอ 
                             อนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออก 
                             ใบอนุญาตตามแบบ สณ.๒ หรือ สณ.๓ แล้วแต่กรณี พร้อมบัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้รับ 
                             ใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายตามแบบ สณ.๔ หรือ สณ.๕ แล้วแต่กรณี 
              ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย 
                             ข้อบัญญัตินี้ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                             หากมิได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
              ข้อ ๙ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้อง 
                             ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
          (๑) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
          (๒) ให้จัดวางสินค้าที่จำหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงาน 
                                  ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
          (๓) แผงสินค้าทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย 
                                  คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
          (๔) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจำหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจาก 
                                  เลิกทำการค้าแล้ว 
          (๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
          (๖) ให้จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ำออกนอกบริเวณที่  
                                  กำหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าด้วย 
          (๗) ห้ามพาด ติดตั้ง วางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เก่ียวกับการ 
                                  ขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้โดย 
                                  เด็ดขาด 
          (๘) ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 
          (๙) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระทำการใดโดยวิธีอ่ืนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง  
                                  จนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (๑๐) ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจำหน่ายสินค้า  
          (๑๑) ให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                    กำหนด 
          (๑๒) เมื่อเสร็จสิ้นการจำหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เก่ียวข้องจากบริเวณท่ี 
                                    จำหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
          (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 
                                    คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วน 
                                    ตำบลศรีวิชัย 
              ข้อ ๑๐ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ 
                             จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตาม 
                             หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) แผงจำหน่ายอาหารทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบอยู่สูงจาก  
                                    พ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
   (๒) อาหารปรุงสุขมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค 
   (๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 



 ๒๑ 

   (๔) น้ำดื่มต้องเป็นน้ำที่สะอาด ใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ 
   (๕) ที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุงและวางแผงจำหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย ๖๐   
                                    เซนติเมตร 
   (๖) น้ำแข็งที่ใช้บริโภค 
       (๖.๑) ต้องสะอาด 
       (๖.๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  
       (๖.๓) ที่ตักน้ำแข็งมีด้ามยาว 
       (๖.๔) ต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ำแข็ง 
   (๗) ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ ล้างด้วยน้ำสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหลและ 
                                    อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
   (๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบใน 
                                    ภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
   (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนำไปกำจัด 
   (๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวม 
                                      หมวกหรือเน็ทคลุมผม 
   (๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร 
   (๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด           
   (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ    
                                      คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งขององค์การบริหาร 
                                      ส่วนตำบลศรีวิชัย  
              ข้อ ๑๑ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า หรือสัตว์น้ำ ในที่หรือทาง 
                            สาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตาม 
                            หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) – (๑๓) 
   (๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์  
                                    เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าทุกตัวก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
   (๓) ห้ามจำหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง 
   (๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาด 
                                    ปลอดภัย 
   (๕) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้ 
                                    การได้ดีอยู่เสมอ 
   (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกเป็นประเภทเป็นแบบ 
                                    แห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือ 
                                    ทางสาธารณะ 
   (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 
                                    คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลศรีวิชัย 
              ข้อ ๑๒ การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้อง 
                               ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) จำหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีอนุญาตให้จำหน่ายได้ 
   (๒) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
   (๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 



 ๒๒ 

   (๔) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุ เทป หรือส่งเสียงดังจน 
                                    เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (๕) ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
   (๖) ให้หยุดเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 
                                    คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลศรีวิชัย   
              ข้อ ๑๓ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วย 
                             จำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) – (๗) 
   (๒) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาดและปลอดภัย 
   (๓) ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อท่ีสะอาด ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร 
   (๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด 
                                     และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
   (๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
   (๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาด เรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะทำการเร่ขาย 
                                    อาหาร 
   (๗) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
   (๘) ไม่สูบบุหรี่ ไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย 
   (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 
                                     คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหาร 
                                     ส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด 
              ข้อ ๑๔ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ำ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายจะต้อง 
                             ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) – (๗) และข้อ ๑๓ (๑) – (๙)  
   (๒) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลอง 
   (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน สาธารณสุขและ 
                                    คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งขององค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลศรีวิชัย 
                                ข้อ ๑๕ การเร่ขายสินค้าประเภท สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำ ในที่หรือทาง 
                             สาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) – (๗) 
   (๒) สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรค 
                                    หัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ทุกตัวก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 
                                    สิบห้าวัน 
   (๓) ห้ามจำหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
   (๔) ใช้กรงหรือภาชนะใช้สัตว์เลี้ยงที่สะอาดปลอดภัย 
   (๕) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายสัตว์ให้สะอาดและใช้การ 
                                    ได้ดีอยู่เสมอ  
   (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 
                                     คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งขององค์การบริหาร 
                                     ส่วนตำบลศรีวิชัย   



 ๒๓ 

              ข้อ ๑๖ ห้ามจำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันสมควรว่าตน 
                             เป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของ 
                             โรค และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) วัณโรค 
   (๒) อหิวาตกโรค 
   (๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
   (๔) โรคบิด 
   (๕) ไข้สุกใส 
   (๖) โรคคางทูม 
   (๗) โรคเรื้อน 
   (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
   (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
   (๑๐) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการกำหนด 
             ข้อ ๑๗ ในขณะทำการจำหน่ายสินค้า หรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับ 
                             ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทำการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
                             สาธารณะตามประเภทสินค้า และลักษณะการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ 
                             กำหนดไว้ในใบอนุญาต 
              ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะต้องติดบัตรสุขลักษณะ 
                             ประจำตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า 
              ข้อ ๑๘ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือ 
                             ทางสาธารณะซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 
              ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขาย 
                            สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.๖ ก่อน 
                            ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมและให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
                            เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้น 
                            อายุจะต้องชำระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ 
              ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต 
                            อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเท่านั้น 
              ข้อ ๒๑ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการ 
                             ดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.๗ ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป           
                                 ข้อ ๒๒ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า หรือ 
                             ลักษณะ วิธีการจำหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
                             หรือรายการอ่ืนใด ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.๗ 
              ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาต หรือบัตรสุขลักษณะประจำตัวสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด 
                            ในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือขอรับบัตรสุขลักษณะ 
                            ประจำตัวใหม่แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.๗ ภายในสิบห้าวันนับแต่  
                            วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน  
                            ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย 
   (๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 
   (๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจำหน่าย ขนาด ๑x๑ นิ้ว จำนวนคนละ ๓ รูป 
              ข้อ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือบัตรสุขลักษณะประจำตัวใหม่ ให้เจ้าพนักงาน 



 ๒๔ 

                             ท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สณ.๒ หรือแบบ สณ.๓ แล้วแต่กรณี โดย     

                                     ประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน  
                                     พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน 
                                     ท้องถิ่นในใบแทน และต้นขั้วใบแทน 
   (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากบัเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
   (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดใน 
                                    สาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทน 
   (๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจำตัว ได้ออกบัตรสุขลักษณะประจำตัวใหม่ ตามแบบ สณ.๔  
                                    หรือแบบ สณ.๕ แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย 
              ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) คำขอรับใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.๑ 
   (๒) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าที่หนึ่งที่ 
                                    ใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.๒ 
   (๓) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าให้ใช้ 
                                    แบบ สณ.๓ 
   (๔) บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ 
                                     วางสินค้าในที่หรือทางใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.๔ 
   (๕) บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่  
                                    ขายสินค้า ให้ใช้แบบ สณ.๕ 
   (๖) คำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใช้แบบ สณ.๖           
   (๗) คำขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ สณ.๗ 
              ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ปฏิบัติหรือ 
                             ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราว 
                             หนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 
              กรณีท่ีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
                             เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
              ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
              ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันที่ใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ 
                             ใบอนุญาตนั้น 
                                 ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจออก   
                             ประกาศ ดังต่อไปนี้ 
           (๑) กำหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหาร 
                                   ส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นเขตหวงห้ามจำหน่าย หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
           (๒) กำหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหาร 
                                  ส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภทหรือเป็นเขตห้าม  
                                  จำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้า โดยวิธีการจำหน่ายใน 
                                  ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า 
                                  ในบริเวณนั้น 
              ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้โอนใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับ 
                             อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 ๒๕ 

              ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกคำสั่งเพิก 
                             ถอนใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได้ 
              ข้อ ๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 
                             นี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
                             ข้อบัญญัตินี้ 

                     
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ลำดับ
ที ่

รายการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 

 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ก.จำหน่ายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งเป็นปกติ 
  ๑.พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๕-๑๐ ตารางเมตร 
  ๒.พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑๑-๒๐ ตารางเมตร 
  ๓.พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๒๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
ข.จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย (แผงลอย,ล้อเลื่อน) 
ค.จำหน่ายโดยลักษณะการตั้ง วาง ขายเป็นครั้งคราว 
   (งานเทศกาล,งานแสดงสินค้าและอ่ืนๆ)ครั้งละไม่เกิน 
    ๓๐ วัน 
   ๑.พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐-๒๐ ตารางเมตร รายละ 
   ๒.พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๒๑-๓๐ ตารางเมตร รายละ 
   ๓.พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตรข้ึนไป รายละ 
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                             ส่วนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  
 

          เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ 
                             ทรงเกียรติทุกท่านเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้า 
                             ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... กระผมขออนุญาตนำเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายในการ 
                             พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งระเบียบ กฎหมายก็เป็นระเบียบ กฎหมายเดียวกันกับที่ได้ 
                             พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.....ที่สมาชิกทุกท่านได้ 
                             พิจารณาไปแล้วเมื่อสักครู่นี้  
   1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไข 
                                  เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                   มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
                                                 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                                      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ 
                                                      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
       มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ 
                                                  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อ 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 



 ๒๖ 

                                                  กฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
                                                  ส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออก 
                                                  ข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม 
                                                  ที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษ  
                                                  ปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
                ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก 
                                                  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 
                                                  ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ 
                                                  เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
                เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่าง 
                                                  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การ 
                                                   บริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                                   ตำบลต่อไป 
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
                                  ข้อ ๔๕ บัญญัติว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
                                             แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และ  
                                  ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
                                            ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ 
                                            เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
                                            การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
                                            สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง 
                                            ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
                                            วาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
                                            นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
  
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจาก  
                             ร่างข้อบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ..มิใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ 
                             งบประมาณ กระผมจึงขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอสภาได้โปรดพิจารณา   
 
                              ท่านนายกฯ เห็นว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ
..........                       มิใช่ร่างข้อบัญญัติเกีย่วกับงบประมาณ จึงเสนอขอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่าน  
                              สมาชิกสภาทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิก  
                              สภาท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
                              สาธารณะ พ.ศ.... แบบสามวาระรวดเดียว ตามนัยข้อ ๔๕ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
                               มติที่ประชุมกำหนดให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
                               สาธารณะ พ.ศ......แบบสามวาระรวดเดียวขณะนี้อยู่ในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการ ขอเชิญ 
                               สมาชิกท่ีมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติเรื่องนี้  
                               เชิญครับ 
 

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  



 ๒๗ 

 
                               เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เท่าท่ีผม 
                             ได้อ่านและศึกษาร่างข้อบัญญัติเรื่องนี้ ผมค่อนข้างท่ีจะเห็นด้วยที่มีการยกร่างเพราะว่า 
                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยังไม่มีการยกร่างข้อบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่ 
                             หรือทางสาธารณะ ทำให้ที่ผ่านมาไม่สามารถไปดำเนินการบังคับ จัดการหรือจัดระเบียบผู้ค้า 
                             ได้อย่างที่ควรจะเป็น เมื่อมีข้อบัญญัตินี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะสามารถไปจัด 
                             ระเบียบ บังคับ จัดการการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะได้อย่างถูกต้องตาม 
                             กฎหมาย มีระเบียบกฎหมายรองรับ ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด ปลอดภัยและเป็น 
                             ระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ เข้า 
                             เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อมาพัฒนาบ้านเมืองของเรา ผมขอ 
                             สนับสนุนร่างข้อบัญญัตินี้ 
                            
                      มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
                               เมือ่ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ขอขอบคุณ ส.อบต.ม.14  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                                ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ และขณะนี้เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
                                ศรีวิชัย เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..ในวาระท่ี ๑ ซึ่งให้ที่ประชุม 
                                ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ผมขอถามม ี
                                สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดอภิปราย  
                                ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                                บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.....ในวาระ 
                                ที่ ๑ ได้โปรดยกมือครับ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                              จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... ในวาระท่ี ๑ เป็นเอกฉันท ์  
                              ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                             เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                             ตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....... ในวาระท่ี ๑  
                             ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจำหน่าย 
                             สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ......ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งการพิจารณาวาระที่สอง 
                             นั้น ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๔๕ กำหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร 
                             ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขณะนี้เข้าสู่ 
                             วาระท่ี ๒ แปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
 
 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
                             เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เท่าที่ผมได้อ่านได้ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเห็นว่าค่อนข้างท่ีจะ   
                             สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อกฎหมายและในส่วนของเนื้อหา เพราะเป็นร่าง         
                             ข้อบัญญัติที่คล้ายกับ อปท.หลายแห่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุม 
                             ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขไว้ทั้งหมด อีกท้ังยังผ่าน 
 

นายไพทูร ศรีโนนยาง 

สมาชิกสภา อบต.ม.14  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเพ็ญ อุปสัย 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 



 ๒๘ 

                             ขั้นตอนของคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติและผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
                             แล้วจึงไม่มีจุดที่จะต้องแก้ไข เพ่ิมเติมแต่ประการใด จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม 
 
                             หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้อ่านข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                              จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...... เรียงตามขอทุกข้อ และสมาชิกสภา         
                              องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้แสดงความคิดเห็น ซักถามและมีการอภิปรายกันอย่าง 
                              กว้างขวาง 
 
                             เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอ 
                             ร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ   
                             ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
                             ศรีวิชัย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือ 
                             ขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามร่างเดิม เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   
                               ๑ เสียง )  
 
                            การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๓ ลงมติ        
 
                             ขณะนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง    
                             การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........ ในวาระท่ี ๓ เพ่ือลงมติ 
                             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ  
                             ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ 
                             ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา อบต.  
                             ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

         -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอถามมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ได้โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม           เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจำหน่าย 
                               สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง   
                               ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                           ๓.3 ญัตติที่ 3 ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ  
                                 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....วาระท่ี 1 รับหลักการ 
                                                                                
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.3 ญัตติที่ 3 เรื่องขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......วาระท่ี ๑ วาระรับ    
                               หลกัการ เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญครับ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
  
  

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส     
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๒๙ 

                             เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการควบคุม 
                             กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..........เพ่ือให้สภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณา 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

........................................... 
 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล 
                                 โดยที่เป็นการสมควรยกร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือ  
                            ประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งได้กำหนด 
                            ประเภทกิจการที่สมควรให้มีการควบคุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ 
                            ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบ 
                            แทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออก 
                             ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า เพ่ือให้เป็นไป 
                            ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54  
                            มาตรา 55 และมาตรา 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
                            สุขภาพ พ.ศ.2558 ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2560 จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
    ส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ 
                             ประชุมได้รับทราบ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น สืบเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่มีข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ไม่มีกฎ  
                             ระเบียบในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงสมควรกำหนดประเภทของ 
                             กิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับให้ผู้ดำเนิน 
                             กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือสุขลักษณะสถานที่ที่ได้ดำเนินกิจการและ 
                             มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการและมาตรการ 
                             ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
                             อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
         ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายด้านการ 
                             สาธารณสุข จำนวนมาก เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่  
                             3 ) พ.ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
                             อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น 
                             อันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง 
                             สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561  
                             ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์  
                             วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 
                             2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจาก 
                             การประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ตลอดจนกฏกระทรวงควบคุมสถาน 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๓๐ 

                             ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ล้วนมีตึความเก่ียวข้องกับกิจการที่ 
                             เป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังสิ้น 
        ในข้อบัญญัตินี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้ 
                             สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการ 
                             ควบคุมและกำกับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ 
                             ประชาชน ร่างข้อบัญญัตินี้ผ่านการยกร่างจากคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ และรับฟัง 
                             ความคิดเห็นของประชาชนตำบลศรีวิชัย แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ส่วนรายละเอียด 
                             ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
                              สุขภาพ พ.ศ....... มีดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

........................................... 
 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล 
                             โดยที่เป็นการสมควรยกร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือ 
                             ประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งได้กำหนด 
                             ประเภทกิจการที่สมควรให้มีการควบคุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ 
                             ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ 
                             ขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออก 
                             ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า เพ่ือให้เป็นไป 
                             ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54  
                             มาตรา 55 และมาตรา 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
                             สุขภาพ พ.ศ.2558 ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2560 จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ....... 
.................................... 

              โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ว่าด้วยการควบคุม 
                            กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                             ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
                             ส่วนตำบล ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา  
                             ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและ 
                             นายอำเภอวานรนิวาส จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 



 ๓๑ 

          ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุม 
                                      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564” 
          ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นับแต่วันที่ได้ประกาศ 
                                     ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแล้วเจ็ดวัน 
         ข้อ 3 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
                                    และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
                                    ข้อบัญญัตินี้ 
          ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
        “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่ 
                                      สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
        “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ท้ังกลางวันและ 
                                      กลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว และให้หมายความรวมถึง 
                                      โรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารลักษณะเดียวกันที่ 
                                      สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
        “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้าง 
                                     อย่างอ่ืนที่สร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานใน 
                                     ระหว่างงานก่อสร้าง 
         “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเก่ียวกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่ง 
                                       หมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ  
         “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง 
                                       เพ่ือรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ 
                                       รวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย  
        “อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 
        “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
        “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น 
                                      อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา ๓๒ แห่ง 
                                      พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
          “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม               
                                        การเกษตร การผลิตหรือการให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
          “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน” หมายความว่า การ 
                                        ประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่ 
                                        เกิน ๖ ปี 
         “ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง 
                                       ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
        “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
                                      สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 
                                      สาธารณชน 
        “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 
                                      การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมี 
                                      ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
         “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ 
                                       กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 



 ๓๒ 

                                       อนามัยของสาธารณชน 
         “มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
                                       สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
                                       ของสาธารณชน 
         “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้าง 
                                       สุขภาพโดยบริการหลักท่ีจัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อ   
                                       สุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกำลัง 
                                       กายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้ 
                                       สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ได้  
                                       โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและ 
                                       กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
                                       กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 
         “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
        “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ 
                                      สาธารณสุข พ.ศ.2535 
         “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ 
                                       ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และข้อบัญญัตินี้ 
          ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ  
                                     ควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
       (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
       (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนอง 
                                        เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี 
                                        การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
   ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
       (๑) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาคาร การเร่ขายหรือขายใน 
                                        ตลาด 
       (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
       (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
       (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
       (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง  
                                        ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่ 
                                        เพ่ือเป็นอาหาร 
       (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ 
                                        ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร 
                                        สัตว์ 
       (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
   ๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
                                   การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
               (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม 
                                       หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  



 ๓๓ 

       (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า  
                                        กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำ   
                                        บูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
       (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่าง           
                                        อ่ืน      

       (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น  
                                        เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
       (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
       (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น  
                                        เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
       (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
       (๘) การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 
       (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์  
       (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์ 
                                          เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
       (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
       (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
       (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
       (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าว 
                                          หมาก น้ำตาลเม่า 
       (๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
       (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
       (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืชผัก ผลไม้  
                                          เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
       (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
       (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
       (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำตาล น้ำเชื่อม 
       (๒๑) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
       (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
       (๒๓)การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
       (๒๔)การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
   ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความ 
                                   สะอาด 
       (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
       (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ  
                                        ร่างกาย 
       (๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
       (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
       (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ  
   ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
       (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 



 ๓๔ 

       (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
       (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอ่ืนๆ ใน 
                                        ทำนองเดียวกัน 
       (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
       (๕) การผลิตยาสูบ 
       (๖) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
       (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 
       (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
       (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
   ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
       (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ 
                                        หรือแร ่
       (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖  
                                        (๑) 
       (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ  
                                        หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต ๖ (๑) 
       (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  
                                        ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
       (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖  
                                        (๑) 
       (๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
   ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
       (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารพิษกันสนิมยานยนต์  
       (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
       (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ 
                                        อากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
       (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ 
                                        จำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร 
                                        หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
       (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
       (๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
       (๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
       (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
       (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ 
                                        ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 
   ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
       (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
       (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
       (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งสำเร็จ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ 
                                        จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
       (๔) การอบไม้ 
       (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 



 ๓๕ 

       (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนด้วยกระดาษ 
       (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
       (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
   ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
       (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
                                        ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
       (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  
                                        ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
                                        ที่ได้รับอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก 
                                     ชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน 
                                     ทำนองเดียวกัน 
       (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ 
                                        อ่ืนในทำนองเดียวกัน 
       (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
       (๘) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก        
                                        คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
       (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ 
                                        ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
       (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน 
                                          ทำนองเดียวกัน 
       (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม 
                                          กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
       (๑๓) การประกอบกิจการที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
       (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
       (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
       (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
       (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
                                          หรือสิ่งแวดล้อม 
       (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
       (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
       (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
       (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 
                                          ชั่วคราว 
   ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
         (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
         (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
         (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
         (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 



 ๓๖ 

         (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
         (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
         (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
         (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  

   ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
         (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
         (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด  
                                          หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
         (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
       (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
       (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
       (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
       (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
       (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
       (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
       (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด  
                                           ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖ (๕) 
   ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
       (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลาย 
       (๒) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าซ 
       (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
       (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
       (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
       (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์   
                                        ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
       (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
       (๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
       (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
       (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่ 
                                       คล้ายคลึง 
       (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
       (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
       (๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
       (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน 
                                       การผลิตดอกไม้เพลิง 
       (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
       (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
       (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
 



 ๓๗ 

   ๑๓. กิจการอ่ืนๆ 
       (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
       (๒)การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
       (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
       (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
       (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
       (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
       (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือแปร 
                                     สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
       (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
       (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
       (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
       (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
       (๑๒) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
       (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
         ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขต   
                                 กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้ 
                                 บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบ 
                                 กิจการที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
                                 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 

         ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน  
                                 โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ  
                                 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
                                 สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น 
                                 จะต้องมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน 
                                 สาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการ 
                                 ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 
                                 ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญด้วย 
         ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ทั้งท่ีเป็นการค้าและไม่ 
                                 เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ และ 
                                 มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 
          (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะทำรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสม  
                               ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (๒) ต้องจัดทำรางระบายน้ำ หรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ  
                                ไม่ซึม ไม่รั่ว น้ำไหลได้สะดวก 
          (๓) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณะหรือผู้อาศัย 
                                ใกล้เคียง 



 ๓๘ 

          (๔) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (๕) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
                               เห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทำพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ำซึม  
                               รั่วไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำเสียหรือทำการบำบัดน้ำเสีย ให้ 
                                 ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลหรือต้องมีบ่อดักไขมัน ( Grease Trap )  
                                 เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ควัน มูล  
                                 หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง ผู้ประกอบกิจการนั้น 
                                 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน 
                                 สาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
          (๖) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่       
                                มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค 
          (๗) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
          (๘) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอและ 
                               ต้องแยกมูลฝอยใช้สอยออกจากมูลฝอยที่ต้องกำจัดหรือทำลายและหาก 
                               จำเป็นต้องแยกมูลฝอยและกำจัดโดยวิธีอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือ 
                               ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (๙) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2536  
                               ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ 
                               เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และหรือกฎกระทรวง ( ฉบับที่ 39 )  
                               พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ 
                               ต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น 
          (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีท่ีขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ ต้องจัดให้ 
                                  อยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดเหตุ  
                                  เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง            

          (๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งสินค้าซึ่งไม่ 
                                 เป็นการเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือสัญจรไปมาตามท่ีเจ้า 
                                 พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
          (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
          (๑๓) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
          (๑๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง และต้องเก็บ 
                                 สิ่งของที่เป็นอาหารให้มิดชิดอย่าให้หนูเข้าไปกินได้ 
          (๑๕) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่   
                                 เสมอ ถ้าเศษวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้น 
                                 จากละออง แมลงวัน และสัตว์อ่ืนๆ 
           (๑๖) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย   
                                  ลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
          (๑๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง และถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
                                  ต่อสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
                                  เห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
          (๑๘) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงาน 
                                 สาธารณสุขเข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบ 



 ๓๙ 

                                 กิจการที่กระทำนั้นได้ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์จาก 
                                 บุคคลดังกล่าว 
         ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ 
                                อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที ่
                                เกี่ยวข้อง 
            บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่า 
                                 ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  
                                 มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออก 
                                 ฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
          (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตาม 
                               กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
          (๓) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย 
                               การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความ 
                               สะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 
         ข้อ ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุ 
                                   อันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำ 
                                   ฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ 
                                   วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ ตามท่ีกำหนดไว้ใน 
                                    กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

         ข้อ ๑๑ สถานที่ประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยที่ถูก 
                                   สุขลักษณะ ดังนี้ 
          (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ  
                               ประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ 
                               และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
          (๒) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น 
                               อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการตาม 
                               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          (๓) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                               และต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็น 
                                   พาหนะของโรคท่ีติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
         ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการ 
                                   ประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสำหรับคนงาน ต้องมี 
                                   การดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 
         ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
                                   ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

         ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและ 



 ๔๐ 

                                   ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่น 
                                   ที่เก่ียวข้อง 
         ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 
            (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ 
                                 ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการ 
                                 บำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการ 
                                 ดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับให้แก่ 
                                 คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการ 
                                 นั้น 
    (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาวัตถุ  
                                  อันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้ 
                                  โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

         ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทาง 
                                   เสียง มลพิษความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสีย 
                                   อันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดำเนินการควบคุม 
                                   และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อ 
                                   สุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
   

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

         ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด  
                                   ดำเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้น 
                                   แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                      ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไข 
                                   โดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ 
                                   สาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
                       ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่ง 
                                   เดียว 
         ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม 
                                   ตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้า 
                                   พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (กอ.๑) พร้อมกับ 
                                   เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
                   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
           (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
           (๓) สำเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
           (๔) อ่ืนๆ 
         ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคำขอใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงาน 
                                   ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอ 



 ๔๑ 

                                   ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ 
                                   กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 
                                   หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง 
                                   และสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ 
                                   ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่ 
                                   สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 
                        เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง 
                                   คำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
                                   สามสิบวันนับแต่ที่ได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ 
                                   กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
                         ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต 
                                    หรือไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ 
                                    ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยจะมี 
                                    หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
                                    ก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  
                                    แล้วแต่กรณี  

         ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
                                   ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ 
                                   อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับใบอนุญาตและชำระ 
                                   ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
         ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนับแต่วันที่ออก 
                                   ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเท่านั้น 
                         การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตามแบบที่ 
                                   กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม   
                                   เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน 
                                   ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
                          การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ 
                                   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๙ และข้อ  
                                   ๒๐ โดยอนุโลม 
         ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ 
                                   กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเป็นการ  
                                   ขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สำหรับกรณีท่ีเป็น 
                                   การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย 
                                   ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ 
                                   ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก 
                                   เลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
                           กรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระ 
                                   ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่ง 
                                   ให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
                                   จนครบจำนวน 
         ข้อ 24 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ 



 ๔๒ 

                                   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
         ข้อ 25 ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ 
                                   เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
         ข้อ 26 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับ 
                                   ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบ 
                                   ห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดตามแบบท่ี 
                                   กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
                           การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ 
                                   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก    
                                การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดง 
                                ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบ 
                                 แทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน 
                                 ท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 27 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
                            เงื่อนไข ดังนี้ 
            (๑) ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ 
                                 ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ 
                                 มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
            (๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือ 
                                 ชำรุดในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่ม เลขท่ี ปี ของ 
                                 ใบแทนใบอนุญาต 
            (๓) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
            (๔) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ.2 โดยอนุโลม 
         ข้อ ๒๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำร้องบอก 
                                   เลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.4 
         ข้อ 29 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ 
                                    เจ้าพนักงานท้องถิน่ตามแบบ กอ.4 
         ข้อ 30 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
           (๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้ 
                                         แบบ กอ.1 
           (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.2 
           (๓) คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้ 
                                        แบบ กอ.3 
           (๔) คำขออนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบ กอ.4  
         ข้อ 31 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือ 
                                    ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
                                    พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตาม 
                                    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ 
                                    เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ 



 ๔๓ 

                                    กิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ 
                                    สั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี 
                                    อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
         ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า 
                                    ผู้รับใบอนุญาต 
                   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก 
                                         ใช้ใบอนุญาตอีก 
                   (๒) ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ 
                                        การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
                   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ 
                                        สาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออก 
                                        ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

                         หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการ                           
                         ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือ 
                         ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือ   
                         ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
         ข้อ ๓๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง 
                                   ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต 
                                   ไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดคำสั่ง 
                                   นั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับ 
                                   ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ 
                                   คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี 
         ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการ 
                                   ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูก 
                                   สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๖ 
บทกำหนดโทษ 

         ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดใน 
                                   บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

บทเฉพาะกาล 
         ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อน 
                                    วันบังคับใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

     
               นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
 
       นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี 
           นายอำเภอวานรนิวาส 



 ๔๔ 

       บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... 

 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  

 (๑.๑)การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำสัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 

 

    ก.การเลี้ยงม้า โค กระบือ  
      -จำนวนตั้งแต่ 5-10 ตัว 150 
      -จำนวนตั้งแต่ 11-20 ตัว 200 
      -จำนวนตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป 500 
    ข.การเลี้ยงสุกร  
      -จำนวนตั้งแต่ 11-20 ตัว 100 
      -จำนวนตั้งแต่ 21-49 ตัว 200 
      -จำนวนตั้งแต่ 50-100 ตัว 300 
      -จำนวนตั้งแต่ 101-500 ตัว 500 
      -จำนวนตั้งแต่ 501-1000 ตัว  1,000 
      -จำนวนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ๑,๕๐๐ 
    ค. การเลี้ยงแพะ แกะ  
      -เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป 100 
    ง. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่  
      -จำนวนตั้งแต่ 50-100 ตัว 100 
      -จำนวนตั้งแต่ 101-200 ตัว 150 
      -จำนวนตั้งแต่ 201-500 ตัว 250 
      -จำนวนตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป 500 
    จ. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 200 
    ฉ. การเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 800 
 (๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทำนองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 

2000 

 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
(2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  

 (๒.๑) การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด 

 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
      ข.โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 500 



 ๔๕ 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 750 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ หนังสัตว์ ไขสัตว์ 500 
 (2.5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น

สถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
750 

 (2.6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์ เขาสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์  

 

      ก.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 
      ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังต่ำกว่า 5 แรงม้าลงมา 200 
      ค.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 (2.7) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์

หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

500 

      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 
      ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 300 
      ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 1 แรงม้าลงมา 200 
 (2.8) การสะสมหรือล้างครั่ง 500 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 (3.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ น้ำพริก
ปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 300 

 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
 (3.2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ได้แก่ ปลา

ร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.3) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ 

หรือพืชอย่างอ่ืน 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  100 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 

บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.6) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย  



 ๔๖ 

เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่

คล้ายคลึงกัน 
300 

 (3.8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร  1,250 
 (3.9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 500 
 (๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์

เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
300 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (3.๑๑) การผลิตไอศกรีม 500 
 (3.12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 500 
 (3.13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิด

ผงอื่นๆ 
500 

 (3.14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 

1,000 

 (3.15) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 500 
 (3.16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 500 
 (3.17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจาก

พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,500 
 (3.18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืน

ใด 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (3.19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  700 
 (3.20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำตาล น้ำเชื่อม 1,000 
 (3.21) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 500 
 (3.22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้อง

เย็น 
300 

 (3.23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 1,000 
 (3.24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 700 

(๔) กิจการที่ เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

 

 (4.1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมเกิน 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000 
      ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 500 



 ๔๗ 

แรงม้า 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
      ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวม 1 แรงม้าลงมา 300 
 (4.2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็นเครื่องสำอาง 

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (4.3) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 1,000 
 (4.4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1,000 
 (4.5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำ

ความสะอาด 
 

      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 

(5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (5.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (5.2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 800 
 (5.3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือ

แป้งอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
 

      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 15 แรงม้า 1,250 
      ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 750 
      ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 
 (5.4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็

ตาม 
 

      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมเกินกว่า 40 แรงม้า 1,500 
      ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 15 แรงม้า 700 
      ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 300 
 (5.5) การผลิตยาสูบ  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (5.6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 750 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (5.7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย  
      ก. การผลิตปุ๋ย 2,000 
      ข. การสะสมปุ๋ย 300 
 (5.8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึง 800 



 ๔๘ 

 (5.9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด  

500 

(6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 (6.1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้

ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
1,000 

 (6.2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน (6.1) 

1,000 

 (6.3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (6.1) 

500 

 (6.4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (6.1)   

1,000 

 (6.5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตใน (6.1) 

1,000 

 (6.6) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือกหรือล้างแร่ 1,000 
(7) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

 (7.1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
 ก. การต่อ การประกอบยานยนต์ 1,000 
      ข. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  
          -พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 
          -พ้ืนที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร  1,000 
      ค.การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 1,000 
 (7.2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,000 
 (7.3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกล 

 

      ก.พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร  800 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
      ข.พื้นที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร  1,500 
 (7.4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้

บริการหรือจำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกลด้วย   

 

      ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร  800 
      ข. พ้ืนที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร  1,500 
 (7.5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 150 
 (7.6) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 300 
 (7.7) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
      ก. การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 100 
      ข. การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกลหรือตั้ง

ศูนย์ถ่วงล้อ  
200 

 (7.8) การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 500 



 ๔๙ 

 (7.9) การสะสม การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกลเก่า 

500 

(8) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (8.1) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 
 (8.2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
      ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกัน 1 แรงม้า 300 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน 

5 แรงม้า 
750 

      ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 
10 แรงม้า  

1,500 

      ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 10 แรงม้า 2,000 
 (8.3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
 

 ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกัน 1 แรงม้า  300 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 

5 แรงม้า 
750 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

      ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
10 แรงม้า 

1,500 

      ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 10 แรงม้า 2,000 
 (8.4) การอบไม ้ 800 
 (8.5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 800 
 (8.6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย

กระดาษ 
300 

 (8.7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 500 
 (8.8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 300 

(9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (9.1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
1,000 

 (9.2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  1,000 
 (9.3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญ าตใน (9 .1 ) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ วย
สถานพยาบาล  

750 

 (9.4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (9.1) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

 (9.5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

 

      ก. จำนวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 300 



 ๕๐ 

      ข. จำนวนห้องพักตั้งแต่ 51 - 100 ห้อง 750 
      ค. จำนวนห้องพักเกิน 100 ห้อง 1,500 
 (9.6) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้อง

แบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
 

      ก. ไม่เกิน 10 ห้อง  200 
      ข. ตั้งแต่ 11 – 30 ห้อง 500 
      ค. ตั้งแต่ 31 ห้องขึ้นไป 1,000 
 (9.7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 750 

 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
 (9.8) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก

เทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
750 

 (9.9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (9.1) 

500 

 (9.10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 

750 

 (9.11) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300 

 (9.12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 500 
 (9.13) การประกอบกิจการที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก 750 
 (9.14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,500 
 (9.15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 
 (9.16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000 
 (9.17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
750 

 (9.18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 

1,000 

 (9.19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

500 

 (9.20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 500 
 (9.21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ

ฝากสัตว์ชั่วคราว 
500 

(10) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (10.1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (10.2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 300 
 (10.3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (10.4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 



 ๕๑ 

ต่อปี (บาท) 
 (10.5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
      ก. เย็บด้วยเครื่องจักรเกินกว่า 3 เครื่อง แต่ไม่เกิน 5 เครื่อง 300 
      ข. เย็บด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 750 
 (10.6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  500 
 (10.7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 200 
 (10.8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  300 

(11) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 (11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 350 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 750 
 (11.2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 3,000 
 (11.3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 
500 

 (11.4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด 
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน 
(11.2) 

 

      ก. 1 – 3 ตัน 300 
      ข. 3 – 5 ตัน 500 
      ค. 5 ตันขึ้นไป 750 
 (11.5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 300 
 (11.6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

ต่างๆ  
750 

 (11.7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือเผาหินปูน 300 
 (11.8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มี แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ

ส่วนผสม 
500 

 (11.9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  750 
 (11.10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 750 
 (11.11)  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,500 
 (11.12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน 

หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (6.5) 
750 

 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
(12) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี

ต่างๆ 
 

 (12.1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร
ตัวทำละลาย 

2,000 

 (12.2) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าซ  
      ก. การผลิต 5,000 
      ข. การบรรจุ ขนส่ง  2,000 



 ๕๒ 

      ค. การสะสมไม่เกิน 10 ตารางเมตร  300 
      ง. การสะสมเกินกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป 3,000 
 (12.3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
 

      ก. จำนวนที่สะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร 300 
      ข. จำนวนที่สะสมตั้งแต่ 1,001 – 5,000 ลิตร  750 
      ค. จำนวนที่สะสมเกิน 5,000 1,500 
 (12.4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 500 
 (12.5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (7.1) 500 
 (12.6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
750 

 (12.7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 300 
 (12.8) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 750 
 (12.9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 300 
 (12.10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ

วัตถุท่ีคล้ายคลึง  
500 

 (12.11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 750 
 (12.12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 750 
 (12.13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 750 
 (12.14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้ เพลิง หรือสารเคมี  อันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
5,000 

 (12.15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,250 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

      ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 750 
      ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
 (12.16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค  
      ก. การสะสมเพื่อขายปลีก 200 
      ข. การสะสมเพ่ือขายส่ง 500 
      ค. การบรรจุ 750 
      ง. การทำ 1,250 
 (12.17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,250 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 

แรงม้า  
750 

      ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 300 
(13) กิจการอื่นๆ  

 (13.1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
      ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 750 
      ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 



 ๕๓ 

      ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 1 แรงม้าลงมา 300 
 (13.2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

      ก. การผลิต  5,000 
      ข. การซ่อม  
 - พ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร  200 
 - พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 300 
 - พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 (13.3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 750 
 (13.4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 500 

 
ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี (บาท) 
 (13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  

      ก. พื้นที่ใช้วางไม่เกิน 20 ตารางวา 200 
      ข. พ้ืนที่ใช้วางเกินกว่า 20 ตารางวา แต่ไม่เกิน 50 ตารางวา 300 
      ค. พ้ืนที่ใช้วางเกินกว่า 50 ตารางวาขึ้นไป 500 
 (13.6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 750 
 (13.7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือ

แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
300 

 (13.8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 300 
 (13.9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา 1,000 
 (13.10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (13.11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำ

โรค 
500 

 (13.12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000 
 (13.13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
      ก. จำนวนที่สะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร  300 
      ข. จำนวนที่สะสมตั้งแต่ 1,001 – 5,000 ลิตร 750 
      ค. จำนวนที่สะสมเกิน 5,000 ลิตร 1,500 

 
                             ส่วนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุม 
                             กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... กระผมขออนุญาตนำเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายใน 
                             การพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งระเบียบ กฎหมายก็เป็นระเบียบ กฎหมายเดียวกันกับที่ได้ 
                             พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและเรื่องการจำหน่ายสินค้าใน 
                             ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.....ที่สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาไปแล้วเมื่อสักครู่นี้  

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 



 ๕๔ 

   1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไข 
                                  เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                   มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
                                                 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                                      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ 
                                                      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
       มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ 
                                                  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
                                                  กฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
                                                  ส่วนตำบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออก 
                                                  ข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม 
                                                  ที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษ  
                                                  ปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
                ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก 
                                                  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 
                                                  ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ 
                                                  เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
                เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่าง 
                                                  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การ 
                                                   บริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                                   ตำบลต่อไป 
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
                                  ข้อ ๔๕ บัญญัติว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
                                             แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และ  
                                  ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
                                            ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ 
                                            เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
                                            การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
                                            สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง 
                                            ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
                                            วาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
                                            นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจาก  
                             ร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..มิใช่ร่างข้อบัญญัติ 
                             เกี่ยวกับงบประมาณ กระผมจึงขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอสภาได้โปรด 
                             พิจารณา   
 
                              ท่านนายกฯ เห็นว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..  
                              มิใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ จึงเสนอขอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่าน  
                              สมาชิกสภาทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิก  
 

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  



 ๕๕ 

                              สภาท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ  
                              สุขภาพ พ.ศ.... แบบสามวาระรวดเดียว ตามนัยข้อ ๔๕ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
                               มติที่ประชุมกำหนดให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
                               ต่อสุขภาพ พ.ศ......ขณะนี้อยู่ในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการ ขอเชิญสมาชิกท่ีมีความ 
                               ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติเรื่องนี้ เชิญครับ 
  
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เท่าท่ีผม 
                             ได้อ่านและศึกษาร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เห็นด้วยที่ม ี
                             การยกร่างเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยังไม่มีการยกร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
                             ดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีอำนาจในการบังคับจัดการหรือเก็บค่าธรรมเนียมจาก 
                             ผู้ประกอบการ ซึ่งถ้ามีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับจะทำให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
                             สุขภาพมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทั้งการตรวจสอบกิจการ การออกใบอนุญาต การจัดเก็บ 
                             ค่าธรรมเนียม ทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งอำนาจ หน้าที่ การควบคุม ตรวจสอบต่างๆ  
                             เพ่ือความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                            
                      มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
                               เมือ่ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ขอขอบคุณ ส.อบต.ม.14  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                                ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ และขณะนี้เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
                                ศรีวิชัย เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..ในวาระท่ี ๑ ซึ่งให้ที ่
                                ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ผมขอถาม 
                                มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใด 
                                อภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดรับหลักการแห่งร่าง 
                                ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
                                สุขภาพ พ.ศ.....ในวาระท่ี ๑ ได้โปรดยกมือครับ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                              ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... ในวาระท่ี ๑ เป็นเอกฉันท ์  
                              ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                             เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                             ตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....... ในวาระท่ี ๑  
                             ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุม     
                             กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งการพิจารณาวาระ 2 
                             นั้น ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๔๕ กำหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร 
                             ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขณะนี้เข้าสู่ 
                             วาระท่ี ๒ แปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายทองใบ กองตุ้น 

สมาชิกสภา อบต.ม.2  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๕๖ 

 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
                             เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เท่าที่ผมได้อ่านได้ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเห็นว่าค่อนข้างท่ีจะ   
                             สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อกฎหมายและในส่วนของเนื้อหา เพราะเป็นร่าง         
                             ข้อบัญญัติที่คล้ายกับ อปท.หลายแห่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุม 
                             ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขไว้ทั้งหมด อีกท้ังยังผ่าน 
                             ขั้นตอนของคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติและผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
                             แล้วจึงไม่มีจุดที่จะต้องแก้ไข เพ่ิมเติมแต่ประการใด จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม 
 
                             หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้อ่านข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การ 
                              ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... เรียงตามข้อทุกข้อ และสมาชิกสภา         
                              องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้แสดงความคิดเห็น ซักถามและมีการอภิปรายกันอย่าง 
                              กว้างขวาง 
 
                             เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอ 
                             ร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ   
                             ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
                             ศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ตามร่างเดิม ได้โปรด    
                             ยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามร่างเดิม เอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   
                               ๑ เสียง )  
 
                            การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๓ ลงมติ        
 
                             ขณะนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง    
                             การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ ในวาระท่ี ๓ เพ่ือลงมติ ตามระเบียบ 
                             กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การ 
                             พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติให้ 
                             มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา อบต. ลงมติ 
                             ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

         -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอถามมติที่ 
                             ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ได้โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม       เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการ 
                           ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ –  
                           เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
 
 
 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายสกล ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
  
  

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส     
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๕๗ 

                  ๓.4 ญัตติที่ 4 ขอโอนลดงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า 
                                 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5  
 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.4 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
                             รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร 
                             ส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลด 
                             งบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ  
                              1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้ 
                                 สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท โอนลด  
                                 20,000 บาท คงเหลือ 8,642 บาท  
   2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
                                  และสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ 
                                  บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า 
                                  รับรองแบบก่อสร้างของ อบต. ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ลงนามรับรองในแบบก่อสร้าง  
                                  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 40,000 บาท โอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท  
                             เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่า 
                             ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน 
                             ขัวสูง หมู่ที่ 5 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน ( เจาะ 
                             ระบบแอร์ ) ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ 36/2564 เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมี 
                             เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากชาวบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ได้ประสบปัญหาระบบประปาที่ใช้ไม่ 
                             เพียงพอต่อการใช้งานด้านอุปโภคบริโภค น้ำที่ส่งขึ้นถังไม่ทันต่อความต้องการใช้ จึงมีความ 
                            จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้ 
                                 สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท โอนลด  
                                 20,000 บาท คงเหลือ 8,642 บาท  
   2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
                                  และสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ 
                                  บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า 
                                  รับรองแบบก่อสร้างของ อบต. ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ลงนามรับรองในแบบก่อสร้าง  
                                  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 40,000 บาท โอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท  
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
                              สาธารณูปการ รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 เจาะบ่อบาดาล 
                              ขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน ( เจาะระบบแอร์ ) ตามรายละเอียด 
                              แบบแปลนเลขที่ 36/2564 เป็นเงิน 50,000 บาท  
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  



 ๕๘ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที่  
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้ 
                             สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท โอนลด 20,000  
                             บาท คงเหลือ 8,642 บาท 2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
                             ชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติ 
                             บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างรับรองแบบก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็น 
                             เงินค่ารับรองแบบก่อสร้างของ อบต. ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ลงนามรับรองในแบบก่อสร้าง  
                             งบประมาณท่ีตั้งไว้ 40,000 บาท โอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท เพื่อโอน 
                             ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                             สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านขัวสูง หมู่ที่  
                             5 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน ( เจาะระบบแอร์ )  
                             ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ 36/2564 เป็นเงิน 50,000 บาท ที่ประชุมมีความเห็น 
                             อย่างไร หากเห็นชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                   ๓.5 ญัตติที่ 5 ขอโอนลดงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า 
                                 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน  
                                 ดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10   
 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.5 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
                               รายการโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 ขอเชิญท่าน 
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น 
                               ในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
                              การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
                              เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  



 ๕๙ 

                              ตำบลศรีวิชัย ตั้งไว้ 1,535,520 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 960,110 บาท  
                              โอนลดงบประมาณจำนวน 171,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
                              การพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
                             สาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 ตาม 
                             ประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 37/2564  
                             โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากชาวบ้านชาวบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 ได้ประสบ 
                             ปัญหาระบบประปาที่ใช้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากประชากรในหมู่บ้าน 
                             เพ่ิมข้ึนและการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับแหล่งน้ำในหมู่บ้านไม่เพียงพอ จึงมีความ 
                             จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย 
                              ประจำ) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การ 
                              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตั้งไว้ 1,535,520 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ  
                              960,110 บาท โอนลดงบประมาณจำนวน 171,000 บาท 
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
                             สาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 ตาม 
                             ประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 37/2564  
                             เป็นเงิน 171,000 บาท 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที่  
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร  
                             เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด 
                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตั้งไว้ 1,535,520 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ  
                             960,110 บาท โอนลดงบประมาณจำนวน 171,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                             ใหม ่แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 
                             สิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10  
                             ตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี  
                             37/2564 เป็นเงิน 171,000 บาทที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอน 
                             งบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม        เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๖๐ 

         ๓.6 ญัตติที่ 6 ขอโอนลดงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า 
                                 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
                                 พิมพ์ ( Ink tank printer )   
 
                            ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.6 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
                              รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink tank printer ) ขอเชิญท่าน 
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น 
                              ในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                             พิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                              เคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 40,000 บาท  
                              โอนลด 8,600 บาท คงเหลือ 31,400 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
                              เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                              ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  
                              รายละเอียดดังนี้ 
        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink TanK printer ) จำนวน ๒  
                             เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท  
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต 
   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที  
                                ( ppm ) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที         
                                 ( ppm ) หรือ 5 ภาพต่อนาที ( ipm )  
   -มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                             โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากเครื่องพิมพ์เอกสารของกองช่างมีอายุการใช้งานมานาน 
                             และสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ที่ผ่านมาเคยมีประวัติการชำรุดและส่งซ่อมแล้วหลายครั้งซึ่ง 
                             พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมแล้วอาจไม่คุ้มค่าเพราะค่าซ่อมแซมมีราคาสูงกว่าราคาอุปกรณ์  
                             ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่และภารกิจงานของกองช่างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ 
                             เครื่องพิมพ์เอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งานในภารกิจของกองช่างและการบริการประชาชน  
                             บางครั้งต้องรอคิวพิมพ์เอกสารทำให้งานบริการหลายอย่างเกิดความล่าช้า จงึมีความ 
                             จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 
                                 คอมพิวเตอร์  งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท โอนลด 8,600 บาท คงเหลือ  
                                 31,400 บาท  
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า 
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 ๖๑ 

                              ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  
                              รายละเอียดดังนี้ 
        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink tank printer ) จำนวน ๒  
                             เครือ่งๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท  
 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต 
   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที  
                                ( ppm ) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที         
                                 ( ppm ) หรือ 5 ภาพต่อนาที ( ipm )  
   -มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที่  
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 
                             คอมพิวเตอร์  งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท โอนลด 8,600 บาท คงเหลือ 31,400  
                             บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                             เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
                             เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink TanK printer ) จำนวน ๒ เครื่องๆ 
                             ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอน 
                             งบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม        เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
                              แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๖๒ 

                              แรก 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564 ) ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. หรือเจ้าหน้าที่ 
                              ผู้เกีย่วข้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากได้รับรายงานจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                              สำนกัปลัด ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561- 
                              2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-31  
                              มีนาคม 2564 ) ตามวงรอบ 6 เดือนแรก เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
                              กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ องค์การบริการส่วน 
                              ตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1  
                             ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนด 
                             โครงการที่จะได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565 ) จำนวน  
                             418 โครงการ งบประมาณ 198,899,110 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  
                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                             พอเพียง จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 76,655,000 บาท ยุทธศาสตร์การ 
                             พัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ  
                             10,300,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  
   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   1.สรุปการดำเนินงานและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ในเชิงปริมาณ 
      1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                                     เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการยังไม่ได้ 
                                     ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 
      2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                     2564 นั้น ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
      3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
                                     ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ จาก 19 โครงการ รวมใช้เงินงบประมาณ 30,000  
                                     บาท คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
      4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
                                      และยั่งยืน สำหรับปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนิน 
                                      โครงการตามข้อบัญญัติ  
      5)ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
                                     ดำเนินการไปแล้ว 12 โครงการ จากจำนวน 54 โครงการ รวมใช้เงินงบประมาณ  
                                     246,405 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
   โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เฉพาะปี 2564 มี 
                             จำนวน 418 โครงการ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
                              2564 รวมทั้งหมด 131 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้  
   1.โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                   2564 จำนวน 87 โครงการ 
   2.โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 23 โครงการ 
   3.โครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 21 โครงการ 
   ข้อสังเกต โครงการหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี 
                                สาเหตุดังนี้ 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  



 ๖๓ 

   1.งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ หลายโครงการที่ใช้งบประมาณมากต้องรอเงินโอนจาก  
                               รัฐบาล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน 
   2.ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับสถานการณ์ของโรคระบาด Covid – 
                                  19 ไปทั่วทั้งประเทศ ทำให้มีผลกระทบการดำเนินงานตามโครงการเพราะการ 
                                  ดำเนินงานนั้นต้องเกี่ยวเนื่องกับประชาชนประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก จึงไม่สามารถ 
                                  ดำเนินการตามโครงการได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบ 
 
                                  แล้ว สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                  สำนักปลัด 
           
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
                             ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ที่ได้แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                             ท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565 ) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและ 
                             ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอเชิญ ผอ.กองช่าง                    

                             เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากเมื่อประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มี 
                              ประชาชน หม ู่ที่ ๒ บ้านโนนอุดม ได้อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ประกอบด้วย 
                              นายชัยถาวร แสงชาติ นางกาญจนา ธรรมะ ร้อยโทจิตบรรจง แสงชาติ นางสาวอนัญญา  
                              แสงชาติ และนางสุพัตรา แสงชาติ ๕ คน รวม ๗ แปลง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับบริเวณข้างศูนย์ 
                              พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวตั้งแต่ข้าง 
                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสิ้นสุดที่บริเวณหลังบ้านนายชัยถาวร แสงชาติ กองช่าง องค์การ 
                              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ยื่นตรวจสอบที่ดินแปลงที่อุทิศว่ามีภาระติดพัน จำนองหรือขาย 
                              ฝาก และอยู่ระหว่างการขอประมาณการราคาค่ามัดจำรังวัดตรวจสอบแนวเขตและ 
                              ค่าธรรมเนียมการโอนแบ่งหักเป็นที่สาธารณะประโยชน์ต่อสำนักงานท่ีดินจังหวัดสกลนคร  
                              สาขาวานรนิวาส แล้ว ซึ่งปกติกรณีอุทิศที่ดินให้เป็นที่หรือทางสาธารณะจะได้รับยกเว้น 
                              ค่าธรรมเนียมการโอน จ่ายเฉพาะค่ามัดจำรังวัดตรวจสอบแนวเขต เมื่อการดำเนินการจด 
                              ทะเบียนโอนแบ่งหักเป็นที่สาธารณะประโยชน์แล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
                              จึงจะสามารถนำงบประมาณไปดำเนินโครงการต่างๆ หรือก่อสร้างถนนได้ รายละเอียดตาม 
                              เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้สำเนาแจกให้ทุกท่านแล้ว   
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
                 
                            สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมในนาม 
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย 
                            ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนฯ ที่ได้ 
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วา่ที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ  
ผู้อำนวยการกองช่าง           
 



 ๖๔ 

                            เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
                            ศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
                            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
           ปิดประชุม            เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

    ลงชื่อ      เธียรชัย พรหมทัน   จด/บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายเธียรชัย พรหมทัน )  
       เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
    ลงชื่อ        เดชอุดม เสนารักษ์   ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
  ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
 
 


