
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ช่ือ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มนตรี ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สนธยา  บัวสงค์  
๔ นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ นัสวรรณ  มีเมตตา  
๕ นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิศรา  หม่ืนภู่  
6 นางสาวกลิกา  เพชรสร นิติกรปฏิบัติการ กลิกา  เพชรสร  
7 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  
 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุด     
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ ก่อนจะเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พร้อมท้ัง
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังนี้ 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความประสงค์เปิดประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เสนอสภา เพื่อพิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง การ
 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
 อาหาร พ.ศ.2563 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และเพื่อดำเนินการตามบทบาท
 อำนาจหน้าท่ีและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา

 ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)  
 พ.ศ.๒๕52 ประกอบกับข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
 เขาทะลุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์การ



๓ 

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟัง
 การประชุมในวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู ่ที ่ 2 ตำบลเขาทะลุ  
 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
       
           นายชัยยัญ  บุญยิ้ม   
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  
ท่ีประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนิน
ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 

          นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
             ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดชุมพร แจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าการประชุมคณะกรรมการ

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
ได้มีข้อสั ่งการให้กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู ้และสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการดำเนินชีวิต ทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการ
ป้องกันโรคที ่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New 
Normal) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้น    

   อำเภอสวี จึงขอให้ท่านใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล 
ระดับหมู่บ้าน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีว ิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่
ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออก
จากเคหะสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีผู้คนแออัด 

2. รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรคบ่อยๆ 

3. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก 

4. ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 



๔ 

5. ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม 
โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

6. ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง  

 
ท่ีประชุม  รับทราบ   
 
   ๑.2  แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 

      ประธานสภาฯ   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร แจ้ง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียน
พาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การรับจดทะเบียนพาณิชย์วิสาหกิจชุมชนเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน จึงให้สำนักงานพาณิชย์แจ้งเจ้าหน้าที ่เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยาให้ดำเนินการ 

   ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้หารือแนวทางปฏิบัติในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

1. การจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนมีหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งในนาม
ของวิสาหกิจชุมชนและในนามของบุคคลธรรมดา 

2. ในกรณีที่จดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนผิดพลาดไม่เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติ มีแนวทางดำเนินการอย่างไร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า 
1.วิสาหกิจชุมชนก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ.2548 แต่มิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลอันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ดังนั้น หากวิสาหกิจชุมชนประกอบ
พาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื ่อง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 ให้ผู้มีอำนาจ
ทำการแทนวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ยื ่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียน
พาณิชย์ในท้องท่ีท่ีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 
 2.ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์กรณีวิสาหกิจชุมชนยื่นจดทะเบียน
พาณิชย์ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (2.1) รายการจดทะเบียน “ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ” 
  - กรณีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้ระบุชี่อนิติบุคคล
เป็นชื่อผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ตัวอย่างเช่น บริษัท วิสาหกิจชุมชนพันธกิจ จำกัด 
  - กรณีวิสาหกิจชุมชนไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคลให้ระบุ
วิสาหกิจชุมชน..........โดย (ใส่ชื่อผู้มีอำนาจทำการแทน) ตัวอย่างเช่น วิสาหกิจชุมชน
พันธกิจโดยนายพัฒนาการค้า 
 (2.2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ให้ระบุชื่อหรือยี่ห้อของร้าน
หรือกิจการ หากไม่มีให้ใช้  ชื่อผู้ประกอบการพาณิชยกิจตามรายการ (2.1.) เป็นชื่อ
ท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจด้วยจะเว้นว่างไว้ไม่กรอกรายการส่วนนี้ไม่ได้   
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 ท้ังนี้ การจดทะเบียนพาณิชย์ นั้นมีหลักการเพ่ือได้ทราบสถิติและหลักฐาน
การประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกต้องเชื่อถือได้ อันจะใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งในการจดทะเบียนระบุ “ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ”ใน
นามบุคคลธรรมดาหรือนามวิสาหกิจชุมชนก็เป็นความประสงค์และข้อตกลงของผู้จด
ทะเบียนที่นำมาระบุไว้ในรายการจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่านายทะเบียนรับ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยผู้ขอจดทะเบียนใช้ชื่อบุคคลธรรมดาท่ีได้รับมอบหมาย
จากวิสาหกิจชุมชนหรือในนามของวิสาหกิจชุมชนไปแล้วการจดทะเบียนดังกล่าวจึง
ไม่เสียไป 

 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.4 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เก ี ่ยวกับการขัดก ันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ด ้วยจ ั งหว ัดแจ ้ งว ่ า  คณะกรรมการ ป.ป .ช . ได ้ออกประกาศตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2561 ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งท่ีต้องห้ามดำเนินกิจการตามมาตรา 
126 การกำหนดจำนวนหุ้นตามมาตรา 126(2) (3) การกำหนดตำแหน่งท่ีต้องห้าม
ดำเนินกิจการตาม มาตรา 127 การกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามี
ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส อันถือว่าเป็นสมรสตามมาตรา 126 วรรคสาม และ
การกำหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้า
พนักงานของรัฐตามมาตรา 128 ซึ ่งได้ประกาศเผยแพร่ในประกาศราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว 

   ดังนั ้น จึงได้ส่งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือ      
ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่นได ้ร ับทราบ รวมทั ้งแจ้งเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐ ท่ี          
เกี ่ยวข้องทราบและดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ต่อไป โดย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได ้ ท่ีเว ็บไซต์ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต่อต ้านการท ุจริต 
กระทรวงมหาดไทย  www.anticor.moi.go.th  ห ั วข ้ อ  “หน ั งส ื อส ั ่ ง การ/
หนังสือเวียน” หรือ QR Code  

    
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

          ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  
๒๕63) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ  ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุม

สภาครั้งที ่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี ๒๕63 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563) ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจดู
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ว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในรายงานการประชุมสภาฯ  
ครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕63) ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติท่ีประชุม   รับรอง  1๗ เสียง 
   ไม่รับรอง   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติด่วน  
 
    - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
(วาระท่ี ๑ ) รับหลักการ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ต้ันต๋ี  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ 
เชิญครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระที่ ๔.๑  เรื่อง พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ใน
วาระที ่ ๑ (รับหลักการ) ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ชี ้แจง
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  หลังจากนั้นจะให้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ชี้แจงในส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะพิจารณา ๓ วาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ี ๑ รับหลักการ จะให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  วาระท่ี ๒ ให้
กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ  ได้ยื่นคำขอแปรญัตติในประเด็นต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมง  นับแต่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ในวาระท่ี ๒  ให้ปรึกษาเรื่องตามลำดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมฯ  มีมติเป็นอย่างอ่ืน  วาระท่ี ๓ การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติ ให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ขอขอบคุณครับ 
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นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปแล้วนั ้นมีสมาชิกท่านใดสงสัย  หรือมีข้อ
สอบถามเก่ียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง
เก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕64  ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
    นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ดังต่อไปนี้ 

  1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป      

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้       

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน 28,655,857.38 บาท
1.1.2 เงินสะสม     จำนวน 10,594,938.03 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน 7,032,955.35  บาท
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ    
  รวม 0.00 บาท  

 1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน        จำนวน 0 โครงการ   
  รวม 0.00 บาท         

 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท   

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 (1) รายรับจริง จำนวน 35,169,107.23 บาท ประกอบด้วย  

 หมวดภาษีอากร     จำนวน 208,340.63 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน    88,205.20 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน 124,911.64 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน  324,564.00 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 167,914.75 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จำนวน  0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 15,689,460.24 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 18,565,710.77 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,212,592.00  บาท 

 (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  30,997,686.62 บาท  
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 ประกอบด้วย   
  งบกลาง จำนวน    8,872,871.00 บาท 
  งบบุคลากร จำนวน    9,285,820.86 บาท 
  งบดำเนินงาน จำนวน    5,993,154.76 บาท  
  งบลงทุน จำนวน    3,747,280.00 บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน                  0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จำนวน    3,098,560.00 บาท 

 (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
 จำนวน  1,212,592.00 บาท      
 (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 394,400.00 บาท  

 (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  1 95,500.00 บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท  

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น     42,500,000  บาท  แยกเป็น  

 รายได้จัดเก็บเอง         
 หมวดภาษีอากร     รวม     495,000 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม     274,000 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม     170,000 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม     440,000 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม     160,000 บาท 
  รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 หมวดภาษีจัดสรร    รวม 20,487,000 บาท 
  รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    รวม  20,474,000  บาท 
  รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายจำแนกตามแผนงานนี ้
 ด้านบริหารงานท่ัวไป 
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ต้ังไว้ 14,857,196 บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ต้ังไว้        95,000 บาท 
   - แผนงานการศึกษา   ต้ังไว้   6,329,276 บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข   ต้ังไว้      420,000 บาท 
   - แผนงานสังคมสงเ  คราะห์  ต้ังไว้        20,000 บาท   

  - แผนงานเคหะและชุมชน   ต้ังไว้   8,054,005 บาท 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต้ังไว้      140,000 บาท 
  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต้ังไว้    310,000 บาท 

  ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง   ต้ังไว้ 12,274,523 บาท 



๙ 

 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น     จำนวน 42,500,000  บาท
 และในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูจากเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ ท่ีได้แจกไปให้แก่ท่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๖๓ สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน
หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ผมขอให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านถือปฏิบัติด้วยครับ 

   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายในส่วนของ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ที่เสนอโดยผู้บริหารองค์การส่วนตำบล
เขาทะลุฉบับนี้บ้าง เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการ  (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 ในวาระท่ี ๑ (รับหลักการ) ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติท่ีประชุม  รับหลักการ  17 เสียง 
   ไม่รับหลักการ   - เสียง 
   งดออกเสียง   ๑ เสียง 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธาน) ลำดับต่อไป เมื่อสภาฯ ได้มีการพิจารณารับหลักการ 

(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ แล้ว ผมจะให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่รับแบบขอเสนอแปรญัตติและพิจารณาญัตติ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ และในโอกาสนี้ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงรายละเอียด 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ขอเชิญครับ  

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 

   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 7 คน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และข้อ 105 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น และข้อ 107 ภายใต้
ข้อบังคับ 103 กำหนดวิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน



๑๐ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาฯหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน
และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การ
เสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามที่สมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อ

กฎหมายเรียบร้อยแล้วผมขอหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติแบบสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕64 
จำนวนก่ีคน (ไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 คน) ขอเชิญเสนอครับ  

นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
    ส.อบต.หมู่ท่ี 7  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติจำนวน  ๕  คนครับ 
  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายสำเภา  ศรีบุปผา   ส.อบต.หมู่ท่ี  4 
  ๒.  นางสุพิศชญา  พงษ์สถิตย์  ส.อบต.หมู่ท่ี  1 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  
๕ คน   

ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๑ ขอเชิญครับ 

นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์ 
     ส.อบต.หมู่ท่ี 1  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ดิฉันขอเสนอ นายบรรพต  นิลเวช  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 5  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 

ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ท่ี  6   

๒.  นายชาญชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู่ท่ี  11 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือ

ว่า นายบรรพต  นิลเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู ่ที ่ 5 เป็น
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 

มติท่ีประชุม   เป็นเอกฉันท์ 

นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 
    ส.อบต.หมู่ท่ี 5  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอ นายประดิษฐ  ดิษฐเดช  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 9  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑. นายนิเวศน์  โตพะไล  ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
  ๒. นายชำนาญ นุ้ยดำ  ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
 



๑๑ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือ

ว่า นายประดิษฐ  ดิษฐเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒  

มติท่ีประชุม   เป็นเอกฉันท์ 

นายชำนาญ  นุ้ยดำ 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 1  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ นายชาญชัย  ศรียาภัย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 11  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑.  นางสุพิศชญา  พงษ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
๒.  นายแสวง  พนมใส  ส.อบต.หมู่ท่ี 2 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า  

นายชาญชัย  ศรียาภัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู ่ที ่ 11  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ 

มติท่ีประชุม   เป็นเอกฉันท์ 

นายเรืองเดช  โตพุนพิน   
     ส.อบต.หมู่ท่ี 6  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ นายวันชัย  พรมกัณฑ์  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒ ท่าน 

  ๑.  นายบัวลับ  บุญลา  ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
  ๒.  นายประดิษฐ  ดิษฐเดช ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า 

นายวันชัย  พรมกัณฑ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 7  เป็นกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๔ 

มติท่ีประชุม   เป็นเอกฉันท์ 

นายแสวง  พนมใส 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 2  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ นายสำเภา  ศรีบุปผา  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 4  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ 

  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑.  นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ  ส.อบต.หมู่ท่ี 11 
  ๒.  นายอุทัย  บุญเชิด  ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
 
 
 



๑๒ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า 

นายสำเภา  ศรีบุปผา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 4  เป็นกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๕ 

มติท่ีประชุม   เป็นเอกฉันท์ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มี ใน

เม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว ประกอบด้วย  
                      ๑. นายบรรพต  นิลเวช    ส.อบต.หมู่ท่ี 5 

๒. นายประดิษฐ  ดิษฐเดช   ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
๓. นายชาญชัย  ศรียาภัย   ส.อบต.หมู่ท่ี 11 
๔. นายวันชัย  พรมกัณฑ์   ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
๕. นายสำเภา  ศรีบุปผา    ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 

ลำดับต่อไป ผมจะให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงและ
นัดประชุมและเปิดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก 

 นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
   เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ก่อนอ่ืนผมขอชี้แจงในส่วนของระเบียบ 

ข้อกฎหมาย ก่อนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดการประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั ้น ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

   และผมซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ผมขออนุญาตนัดคณะกรรมการแปร
ญัตติ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติคร ั ้งแรก เพื ่อเล ือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ ภายหลังพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ขอบคุณ
ครับ  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที ่ประธาน) เม ื ่อเลขานุการสภาฯ ได ้ม ีการนัดแนะประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั ้งแรกแล้ว ขณะนี้เราก็ได้ใช้เวลาในการประชุมมา
พอสมควร ผมจะให้พักการประชุมสภาฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เพ่ือให้สมาชิก
สภาฯ ได้ร ับประทานอาหารกลางวัน ซึ ่งได้จ ัดเตรียมไว ้ช ั ้นล่าง และเพื ่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และเลขานุการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ในเวลา 13.00 น.ตามท่ี



๑๓ 

เลขานุการสภาฯ ได้นัดไว้ และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน และขอให้สมาชิกสภาฯ รักษาเวลาด้วยครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุก
ท่านพักการประชุม  ครับ 

******************************เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน************************** 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. (ต่อ) 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธาน) เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้วขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  

แจ้งผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการฯ ให้ที่ประชุม
ทราบด้วย ครับ 

นายบรรพต  นิลเวช 
    ส.อบต.หมู่ท่ี 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ขออนุญาตแจ้งผลการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติให้ท่ีประชุมสภาฯได้รับทราบดังนี้ 

1. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 7   ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นายประดิษฐ  ดิษฐเดช   ส.อบต.หมู่ท่ี 9   กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายชาญชัย  ศรียาภัย   ส.อบต.หมู่ท่ี 11 กรรมการแปรญัตติ 
4. นายสำเภา  ศรีบุปผา   ส.อบต.หมู่ท่ี 4   กรรมการแปรญัตติ 
5. นายบรรพต  นิลเวช    ส.อบต.หมู่ท่ี 5   กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติฯ 

 นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
           รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธาน) เมื่อที่ประชุมได้ทราบผลการประชุมคัดเลือกประธาน

คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้วนั้น   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณา วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงต้ังแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ลำดับต่อไปขอให้
ท่ีประชุมสภาฯได้ปรึกษาหารือเรื่องกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ  ยื่นคำขอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันใด ขอเชิญครับ  

นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 7  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอให้ยื่นคำขอแปรญัตติตั้งแต่

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 เวลา ๐8.๐๐น. ถึงเวลา 16.3๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  

  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 

  ๑.  นายชาญชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู่ท่ี  ๑๑ 
  ๒.  นายชำนาญ  นุ้ยดำ  ส.อบต.หมู่ท่ี  1 
 



๑๔ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธาน) สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี

ผมถือว ่าที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกสภาฯ ยื ่นคำขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 19 -21 สิงหาคม 2563 เวลา ๐8.00 น. ถึง
เวลา  16.3๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ลำดับ
ต่อไป  ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอและกำหนดว ันประช ุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะกำหนดนัดประชุมเม่ือใด ให้แจ้ง
ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ครับ 

นายบรรพต  นิลเวช   
             ส.อบต.หมู่ท่ี 5   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามที่ผมได้ปรึกษาหารือกับกรรมการ

แปรญัตติฯ ท่านอื ่นๆ แล้ว ควรกำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และขอแจ้งให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ผู้ท่ีเสนอญัตติและผู้แปรญัตติ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว 
ขอบคุณครับ  

  ผู้รับรองจำนวน  2  ท่าน 
  1. นายวิชาญ  เฟ่ืองฟู  ส.อบต.หมู่ 9 
  2. นายบัวลับ  บุญลา  ส.อบต.หมู่ 10  
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธาน) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี

ผมถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ นายบรรพต  นิลเวช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ท่ี 5 ได้เสนอ คือ ในวันท่ี 24  สิงหาคม  ๒๕63 เวลา  
10.0๐ น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
   ๔.2  พิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 

  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ี ๔.2 เรื ่อง พิจารณา (ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2563 ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ชี ้แจง
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 



๑๕ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
          เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระ รวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับต้ังแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึง

ขอสอบถามท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯว่าการพิจาณาร่างข้อบัญญัติฯนี ้ จะ
พิจารณาเป็นสามวาระหรือสามวาระรวดเดียว 

   ร่างข้อบัญญัติฯ นี้เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน การพิจารณา 
สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ แต่ต้องมีผู ้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ ในท่ีประชุมเป็นผู้เสนอ 

   จึงขอปรึกษาต่อที ่ประชุมสภาฯ ว่ามีผู ้ใดจะเสนอให้พิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.256๓ เป็นสามวาระรวดเดียว หรือไม่ 

นายพนม  เพชรจร 
            นายกอบต.ฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  เนื่องด้วย ร่างข้อบัญญัติฯฉบับนี้ เป็น

ร่างข้อบัญญัติไม่เกี ่ยวกับเรื ่องการเงิน ดังนั้น กระผม นายพนม เพชรจร นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาฯโดยขอให้มีการ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ เป็นสามวาระรวดเดียว 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
    

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ในเมื่อที่ประชุมฯไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอ

เป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยยกมือ
ข้ึนพ้นศีรษะ ว่าเห็นควรพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ เป็นสามวาระรวดเดียว 
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมา หรือไม่ 



๑๖ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีมติให้

พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ เป็นสามวาระรวดเดียว  

   ดังนั ้น เพื ่อจะไม่ให้เสียเวลา จึงขอเริ ่มการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ.256๓ ในวาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการ  

   ขอเร ียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ช ี ้แจง
รายละเอียดต่างๆ ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบต่อไปนี้ 

นายพนม  เพชรจร 
     นายกอบต.ฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ว่าด้วยควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  ให ้เก ิดประสิทธ ิภาพและสามารถบังค ับใช ้ได ้ก ับสถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับ
มาตรา ๔๓  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2560  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ และนายอำเภอสวี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ผมขออนุญาตท่านประธานฯ 
ให้นิติกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวกลิกา  เพชรสร 
            นิติกรปฏิบัติการ   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) ขอชี ้แจงรายละเอียดพิจารณา (ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.256๓ ดังนี้ (เอกสารตามท่ีได้สำเนาแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน) 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

************************************************ 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที ่หรือทางสาธารณะใช้บังคับภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 



๑๗ 

เหตุผล 

โดยที่การดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรกำหนดสุขลักษณะใน
การดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ  และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  จึงตราข้อบัญญัตินี้    
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

พ.ศ.256๓ 
......................................... 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ว่าด้วยควบคุมการจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา ๔๓  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2560  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และ
นายอำเภอสวีจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เม่ือพ้นกำหนดเจ็ดวันนับต้ังแต่
วันท่ีได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอ่ืนท่ีมิใช่อาหาร 
“ผู้จำหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสำเร็จและอาหารท่ีต้องนำไปทำ ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือ

บริโภคในภายหลัง 
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 

จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ     
ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ราชการท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 



๑๘ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่องค์์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุที่ได้รับการ
มอบหมายและมีคำสั่งแต่งตั้งหรือผู้ที่รับการมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีคำสั่งแต่งต้ังและมอบหมายให้ปฏิบัติงาน   

ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเป็นผู้รักษาราชการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

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

 ข้อ ๖ ผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมถึงกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้  
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง

เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน

เวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือพระราช บัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐานที่
เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  

(๓) แนะนำให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตหรือตาม
ข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน                        
การดำเนินคดีหรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น  

(๕) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
รำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดย
ไม่ต้องใช้ราคา 

 
หมวด 2 

สุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
............................... 

 
ข้อ ๙  ในการจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า ในที่หนึ่ง

ท่ีใดเป็นปกติ ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 



๑๙ 

(๒) แผงสำหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูง 
จากพ้ืนตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

(๓) จัดวางสินค้า  อุปกรณ์ประกอบในการจำหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่ยื่นล้ำบริเวณท่ีกำหนด รวมท้ังตัวผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ต้องไม่ล้ำลงมาในผิวจราจร  

(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จำหน่ายในลักษณะใดๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

(๕) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจำหน่ายสินค้าอยู่เสมอท้ังในระหว่างท่ีจำหน่ายสินค้าและหลังจากเลิก
ทำการจำหน่ายสินค้า 

(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเทท้ิงลงในท่อ หรือ   
ทางระบายน้ำ หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

(๗) ห้ามกระทำการใดๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจำหน่ายสินค้า หรือ เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า               
หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ประกอบในการจำหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด  โดยเด็ดขาด 

(๘) ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำโดยวิธีอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิด
เสียงดังจนเกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 

(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าออกบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจาก
เลิกทำการจำหน่ายสินค้า 

(10) หยุดประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกำหนด 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๐  ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ                    
ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 6 
(๒) อาหารสดที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี

คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มี
การปกปิด ไม่วางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทำให้อาหารปนเป้ือนได้ 

(๓) อาหารแห้งท่ีนำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจำหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่
มีการปนเป้ือนและมีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ  ท เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย ได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(๖) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดย
บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเป้ือน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และ
ต้องทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาจำหน่าย 

(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บใน
ภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่าง



๒๐ 

น้อย 60 เซนติเมตร  และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน  รวมทั้งต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค  

(๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องด่ืม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้อง

สะอาด และทำจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุดและมีการป้องกันการ
ปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 

(๑๑) การจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
หรือมีการป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด  มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด 
(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในท่ีที่สามารถป้องกันสัตว์ และ

แมลงนำโรคได้ 
(14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดท่ีปลอดภัย 
(15) น้ำใช้และภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(16) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ

หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวให้หายก่อน  จึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(17) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ และ
สวมผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเป้ือนในอาหาร 

(18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือ ต้องทำแผลให้เรียบร้อย 

(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงหรือ
จำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้ 

(20) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหน่าย ทำ ประกอบ 
ปรุงและเก็บอาหาร 

(21) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ 
ในการจำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๑๑  ในการจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จำหน่าย
สินค้า จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) จำหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
(๒) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(๓) ห้ามท้ิงมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะท่ีเร่ขายจนเกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสาธารณประโยชน์

หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กำหนด 



๒๑ 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๒  ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้อง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๘ 
(๒) อาหารสดที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี

คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มี
การปกปิด ไม่วางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทำให้อาหารปนเป้ือนได้  

(๓) อาหารแห้งท่ีนำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจำหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่
มีการปนเป้ือนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม  

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน 
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  

(๖) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดย
บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเป้ือน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และ
ต้องทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาจำหน่าย 

(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บใน
ภาชนะที่สะอาด สภาพดี  มีฝาปิด  วางสูงจากพื้นอย่างน้อง 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร  และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค  

(๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องด่ืม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้อง

สะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุดและมีการป้องกันการ
ปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือ
มีการป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 

(12) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด 
(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในท่ีที่สามารถป้องกันสัตว์ และ

แมลงนำโรคได้ 
(14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดท่ีปลอดภัย 
(15) น้ำใช้และภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(16) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ

หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวให้หายก่อน  จึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(17) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ และ
สวมผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเป้ือนในอาหาร 



๒๒ 

(18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือ ต้องทำแผลให้เรียบร้อย 

(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงหรือ
จำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้ 

(20) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหน่าย ทำ ประกอบ 
ปรุงและเก็บอาหาร 

(21) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ 
ในการจำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

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

ข้อ ๑๓ เจ้าพนักงานท้องถิ ่นมีหน้าที ่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื ่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนท่ัวไป  

ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะ
วิธีการจำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ  รวมท้ังจะกำหนดเง่ือนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า
ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
และเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๑๔  ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  
(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีเป็นนิติบุคคล  
(๔) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองความ

ถูกต้องของผู้้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นคำขอได้้ด้วยตนเอง  
(๕) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(๖) ใบอนุญาตฉบับจริง กรณีต่ออายุใบอนุญาต  
(๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควร 
ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความ

ถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำ
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย    



๒๓ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ถ้าไม่มารับตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว  

ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถ่ินเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื ่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื ่อได้ยื ่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบท่ี
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

(2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  

ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังนี้ 
(1) ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมท้ัง

ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

ของใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 
ข้อ ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื ่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   



๒๔ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที ่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน  

ข้อ ๒๓  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
................................... 

 
ข้อ ๒๕ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที ่กำหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน  

ข้อ ๒๖  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ิน  
 

หมวด 5 
บทกำหนดโทษ 

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

 ข้อ 2๗ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้
ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
 

ประกาศ ณ วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 นายพนม  เพชรจร 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 



๒๕ 

 

บัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีมท้ายขอ้บัญญตัอิงค์การบรหิารสว่นตำบลเขาทะลุบัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีมท้ายขอ้บัญญตัอิงค์การบรหิารสว่นตำบลเขาทะลุบัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีมท้ายขอ้บัญญตัอิงค์การบรหิารสว่นตำบลเขาทะลุบัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีมท้ายขอ้บัญญตัอิงค์การบรหิารสว่นตำบลเขาทะล ุ

เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    การจำหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะการจำหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะการจำหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะการจำหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ    พพพพ....ศศศศ. . . . ๒๕๖๓๒๕๖๓๒๕๖๓๒๕๖๓ 

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

ลำดับที่ลำดับที่ลำดับที่ลำดับที ่ รายการรายการรายการรายการ ค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีม////ปีปปีีปี    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ก. จำหน่ายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินค้าในท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นปกติ 
(๑) พ้ืนท่ีประกอบการ   น้อยกว่า  ๕ ตารางเมตร 
(๒) พ้ืนท่ีประกอบการ   ต้ังแต่  ๕-๑๐  ตารางเมตร 
(๓) พ้ืนท่ีประกอบการ   ต้ังแต่ ๑๑ - ๒๐  ตารางเมตร 
(๔) พ้ืนท่ีประกอบการ   ต้ังแต่  ๒๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป 
 
ข.จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย (แผงลอย,ล้อเลื่อน) 
 
 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐ 

 

 
  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายซักถาม 

เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ หรือไม่  

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายซักถามเพิ่มเติม 

ดังนั ้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือพ้นศีรษะ ว่าจะรับ
หลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

   รับหลักการ 17 เสียง 
   ไม่รับหลักการ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 



๒๖ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ) ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอ
ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามี สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ผมเสนอ ผมขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑7 เสียง ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
เต็มสภา  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง ประธานสภาฯ มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ.256๓  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปร ญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ตามที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา 

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ฉบับนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม่    

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติ
ฉบับและเห็นควรให้ยืนตามร่างเดิมไว้ทุกประการ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขหรือ

เพิ ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้ ดังนั ้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะยืนตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ 
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมาไว้ทุกประการ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติยืนตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  
การจำหน่ายสินค้าในที ่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอไว้ทุกประการ ดังนี้ 

   เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 



๒๗ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ) เมื ่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

เขาทะลุ ได้มีมติยืนตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมาไว้ทุกประการไปแล้ว ต่อไปจะเป็นวาระท่ี 3 ลงมติ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ี ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

  ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ โดยเป็นวาระท่ี 3 เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
เมื่อผ่านสภาฯ ก็จะได้นำเสนอนายอำเภอสวี เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ และให้
นายกประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป  

  ดังนั้น จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  
การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

   เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
  4.3  พิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 

สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563  
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ี ๔.3 เรื ่อง พิจารณา (ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
           เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม



๒๘ 

สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับต้ังแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึง

ขอสอบถามท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯว่าการพิจาณาร่างข้อบัญญัติฯนี ้ จะ
พิจารณาเป็นสามวาระหรือสามวาระรวดเดียว 

   ร่างข้อบัญญัติฯ นี้เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน การพิจารณา
สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ แต่ต้องมีผู ้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ ในท่ีประชุมเป็นผู้เสนอ 

   จ ึงขอปรึกษาต่อที ่ประชุมสภาฯ ว ่ามีผ ู ้ใดจะเสนอให้พิจารณา (ร ่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 เป็นสามวาระรวดเดียว หรือไม่  

นายพนม  เพชรจร 
           นายกอบต.ฯ   เนื่องด้วย ร่างข้อบัญญัติฯฉบับนี้ เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

ดังนั้น กระผม นายพนม เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงขอ
เสนอในที่ประชุมสภาฯโดยขอให้มีการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ เป็นสาม
วาระรวดเดียว 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
    

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ในเมื่อที่ประชุมฯไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอ

เป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ว่าเห็นควรพิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 เป็นสามวาระรวด
เดียว ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมา หรือไม่ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 17 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีมติให้
พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 เป็นสามวาระรวดเดียว  



๒๙ 

   ดังนั้น เพื่อให้จะไม่ให้เสียเวลา จึงของเริ่มการพิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการ 

   ขอเร ียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ช ี ้แจง
รายละเอียดต่างๆ ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบต่อไปนี้ 

นายพนม  เพชรจร 
           นายกอบต.ฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.25๔๖ ประกอบกับมาตรา  
40 มาตรา 48 มาตรา ๕๐ มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 6  และ
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง      
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุและนายอำเภอสวี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ผมขอ
อนุญาตท่านประธานฯ ให้นิติกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวกลิกา  เพชรสร 
           นิติกรปฏิบัติการ   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) ขอชี ้แจงรายละเอียดพิจารณา (ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 ดังนี้ (เอกสารตามที่ได้สำเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน) 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใช้บังคับภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

เหตุผล 

โดยที่การดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรกำหนด
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารแล ะสถานที่สะสมอาหาร  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 



๓๐ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 256๓ 

************************* 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ว่าด้วยสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ.  
25๔๖  ประกอบกับมาตรา  40  มาตรา  48  มาตรา  ๕๐  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 
63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ.
2560  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุและ
นายอำเภอสวี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ.1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  เรื่อง  สถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  256๓”  

ข้อ.๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เม่ือพ้นกำหนดเจ็ดวันนับต้ังแต่
วันท่ีได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นต้นไป 

ข้อ.3  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร พ.ศ.2542 

ข้อ.4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานที่จำหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคไดทั้นที  
ท้ังนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม  

“สถานที่สะสมอาหาร”หมายความว่า  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  ซ่ึงผู้ซ้ือ
ต้องนำไปทำประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
  “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่นๆ  ที่มี
สภาพเป็นของสด 
  “อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จ
พร้อมท่ีจะรับประทานได้  รวมท้ังของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ 
  “อาหารแห้ง” หมายความว่า   อาหารท่ีผ่านกระบวนการทำให้แห้งโดยการอบ รมควัน   ตาก
แห้ง  หรือวิธีการอ่ืนใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นท่ีมีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานข้ึน 
  “เครื่องปรุงรส”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ  รสชาติ  
กลิ่นรส  ชวนรับประทาน  เช่น  เกลือ  น้ำปลา  น้ำส้มสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมทั้งเครื่องเทศ  สมุนไพร  
มัสตาร์ด  เป็นต้น 
  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความว่า  วัตถุท่ีตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ท่ีสำคัญของอาหาร  ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม  แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีการผลิต  การแต่งสีอาหาร  การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนส่ง  
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐาน  หรือลักษณะของอาหาร  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนใน
อาหาร  แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย  เช่น  วัตถุกันชื้น  
วัตถุดูดออกซิเจน  เป็นต้น 



๓๑ 

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร  เช่น  โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร่ 

“ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับอาหารต้ังแต่กระบวนการเตรียม  ปรุง  
ประกอบ  จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  กำกับ  
ดูแล  การดำเนินการของสถานท่ีจำหน่ายอาหารนั้น 

“ราชการส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
 “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่องค์์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุที่ได้รับ

การมอบหมายและมีคำสั่งแต่งตั้งหรือผู้ที่รับการมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีคำสั่งแต่งต้ังและมอบหมายให้ปฏิบัติงาน     
  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

____________________ 
 
 ข้อ 6 ผู้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้  
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือ

ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  

(๓) แนะนำให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตหรือ
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินคดีหรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น  



๓๒ 

(๕) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา 

 
หมวด ๒ 

สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
____________________ 

 
                                                            ส่วนท่ี ๑ 

        สถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้ทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร 
               ท่ีใช้จำหน่ายอาหาร และท่ีจัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร 

 
 ข้อ 9 สถานที่และบริเวณที่ใช้ทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จำหน่ายอาหาร และที่จัดไว้สำหรับ
บริโภคอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑)  พ้ืนท่ีบริเวณท่ีใช้ทำ ประกอบหรือปรุงอาหารต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชำรุด และ
ทำความสะอาดง่าย  

(๒)  กรณีท่ีมีผนัง หรือเพดานต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชำรุด 
(๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที ่สถานที ่จำหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานท่ี

สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

(๔)  มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 
(๕)  มีท่ีล้างมือและอุปกรณ์สำหรับล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะ 
(๖)  โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จำหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

และทำด้วยวัสดุท่ีทำความสะอาดง่าย มีสภาพท่ีดี 
(๗)  โต๊ะเก้าอ้ีจัดไว้สำหรับบริโภคอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชำรุด 
(๘)  น้ำใช้เป็นน้ำประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา

หรือเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๙)  ภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 

 ข้อ 10 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี ไม่
รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถ่ินเรื่องการจัดการมูลฝอย  
 ข้อ ๑1 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วมดังต่อไปนี้  

(๑)  ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมท่ีมีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจำนวนเพียงพอ 
(๒)  ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี มีแสงสว่างเพียงพอ 
(๓)  มีอ่างล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สำหรับล้างมือจำนวนเพียงพอ 
(๔)  ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทำ ประกอบ             

ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จำหน่ายและท่ีบริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้อง
ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดก้ันท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 



๓๓ 

 ข้อ ๑2 จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทำ 
ประกอบ ปรุงอาหาร  

  
                                           ส่วนท่ี ๒ 

             สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจำหน่ายอาหาร 
 

ข้อ ๑3 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑)  อาหารสดท่ีนำมาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค  
(๒)   อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพ้ืน 

หรือบริเวณท่ีอาจทำให้อาหารปนเป้ือนได้ 
ข้อ ๑4 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑)  อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเป้ือนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที ่ปิดสนิท เครื ่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ ่งอื ่นที ่นำมาใช้ใน

กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
ข้อ ๑5 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสำเร็จตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
(๑)  อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน 

วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามชนิด

ของอาหาร 
ข้อ ๑6 น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร ในกรณีท่ีเป็นน้ำด่ืมหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องวางสูงจากพ้ืน ๑๕ เซนติเมตร และ
ต้องทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาให้บริการ  

ข้อ ๑7 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ใช้น้ำแข็งท่ีสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

 (๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบ
ภาชนะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนและต้องไม่ระบายน้ำ
จากถังน้ำแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ 
 (๓)  ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ   
 (๔)  ต้องไม่นำอาหาร หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 
 ข้อ ๑8 สถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางสำหรับอาหาร
ท่ีรับประทานร่วมกัน 
 ข้อ ๑9 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ีอาจเป็น
อันตรายต่ออาหารและการนำอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหารต้องติด
ฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีคำเตือนและคำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าวกรณีที่มีการ
เปลี่ยนถ่ายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 



๓๔ 

 ห้ามนำภาชนะบรรจุสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายต่ออาหารและ
การนำอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร  และห้ามนำภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทำความ
สะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนำอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 
  

ส่วนท่ี ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อ่ืนๆ และน้ำใช้ 

 
 ข้อ 20 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื ่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที ่ปลอดภัย  
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุดและมีการป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 
 (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 
 (๓)  ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี                
ไม่ชำรุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
 (๔)  ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์
เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด 
 ข้อ 21 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทำความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลงนำโรคได้  
 (๒)  ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และใช้สารทำความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารทำความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 
 

ส่วนท่ี ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
 ข้อ ๒2 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำ
โรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื ่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนดโดย
คำแนะนำ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป 
 (๒)  ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

(๓)  ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนสู่อาหารได้ 
(๔)  ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร 

ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทำการใดๆ ท่ีจะทำให้เกิดการปนเป้ือนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
(๕)  ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข 



๓๕ 

 
                                                    ส่วนท่ี ๕ 

การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 
 
ข้อ ๒3 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ำเสียดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง 
(๒)  ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกำจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ และน้ำท้ิง

ต้องได้รับมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
ข้อ ๒4 สถานท่ีจำหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 
ข้อ ๒5 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยง

ตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด 
ส่วนท่ี ๖   

การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย 
 

ข้อ ๒6 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน
อาหารในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 

ข้อ ๒7 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร 
ในสถานที่จำหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับมาตรฐานตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
หมวด ๓ 

สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร 
____________________ 

 
ข้อ ๒8 ผู้จัดต้ังสถานท่ีสะสมอาหารต้องจัดสถานท่ีตลอดจนสิ่งอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต้ังอยู่ห่างจากบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ท่ีฝัง เผา หรือเก็บศพ ท่ีเทท้ิงสิ่งปฏิกูล 

ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืนใดท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่
สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(๒)  พ้ืนทำด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย 
(๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ำอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๔)  จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕)  จัดให้มีส้วมท่ีเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๖)  จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   
(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน 
 
 
 



๓๖ 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

____________________ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๒9 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ี

เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ข้อ 30 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  
(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีเป็นนิติบุคคล  
(๔) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน                     

ที่รับรองความถูกต้องของผู้้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นคำขอได้้ด้วย
ตนเอง  

(๕) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(๖) ใบอนุญาตฉบับจริง กรณีต่ออายุใบอนุญาต  
(๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควร 

 ข้อ 31 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ยื่นแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำ
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ี
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๓2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้าไม่มารับตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว 
 ข้อ ๓3 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเท่านั้น 



๓๗ 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื ่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื ่อได้ยื ่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   
 ข้อ ๓5 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบท่ี
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 
 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

ข้อ ๓6 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังนี้ 
(1) ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมท้ัง

ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

ของใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 

 ข้อ ๓7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓8 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)  ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
(๓) ไม่ปฏิบัต ิหร ือปฏิบัต ิไม่ถ ูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๓9 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์    
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 
 



๓๘ 

     ส่วนท่ี ๒ 
     หนังสือรับรองการแจ้ง 

 
ข้อ 41 ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่

เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดต้ัง 

ข้อ ๔2 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  
(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีเป็นนิติบุคคล  
(๔)  หน ั งส ือมอบอำนาจพร ้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน                     

ที่รับรองความถูกต้องของผู้้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นคำขอได้้ด้วย
ตนเอง  

(๕) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(๖) ใบอนุญาตฉบับจริง กรณีต่ออายุใบอนุญาต  
(๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควร 
ข้อ ๔3 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการ

แจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อดำเนินการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึก 
นั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลา
ที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ไดร้ับ
การแจ้งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔4 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีดำเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดำเนินกิจการ 

ข้อ ๔5 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ          
สูญหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 



๓๙ 

(๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู ้ยื ่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนำสำเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจ้งนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

ข้อ ๔6  เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินทราบด้วย  

ข้อ ๔7  ในกรณีที่ผู ้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดำเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามการดำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาท่ี
กำหนดซ่ึงต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

หมวด ๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

____________________ 
 

ข้อ ๔8 ให้ผู ้ร ับใบอนุญาต หรือผู ้แจ้งมีหน้าที ่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที ่กำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยัง
ดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู ้แจ้งจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และ
ค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ ๔9 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ิน 

                                                    หมวด ๖ 
                                              บทกำหนดโทษ 

    ____________________ 

ข้อ 50 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้
ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน                    พ.ศ.  
 
        (นายพนม  เพชรจร) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 
 



๔๐ 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

เรื่อง  สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 256๓ 

ลำดับที่ลำดับที่ลำดับที่ลำดับที ่ รายการรายการรายการรายการ ค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีม////ปีปปีีปี    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจำหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
(๑) พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน  ๑๐ ตารางเมตร 
(๒) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
(๓) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
(๔) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๕) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร  
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
(๑) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(๒) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
 

 
 
 

๓๐ 

๗๐ 
๑๕๐ 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 

 

 

๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายซักถาม 

เกี่ยวกับ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 หรือไม่  

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายซักถามเพิ่มเติม 

ดังนั ้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือพ้นศีรษะ ว่าจะรับ
หลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง สถานท่ี
จำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 ดังนี้ 

   รับหลักการ 17 เสียง 
   ไม่รับหลักการ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 



๔๑ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ) ตามมติที ่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอ
ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามี สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ผมเสนอ ผมขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑7 เสียง ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
เต็มสภา  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง ประธานสภาฯ มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ตามที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา 

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 ฉบับนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติ
ฉบับและเห็นควรให้ยืนตามร่างเดิมไว้ทุกประการ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขหรือ

เพิ ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้ ดังนั ้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะยืน(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมาไว้ทุกประการ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติยืนตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 ตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอไว้ทุกประการ ดังนี้ 

   เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 



๔๒ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ) เมื ่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

เขาทะลุ ได้มีมติยืนตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมาไว้ทุกประการไปแล้ว ต่อไปจะเป็นวาระท่ี 3 ลงมติ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

  ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ โดยเป็นวาระท่ี 3 เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
เมื่อผ่านสภาฯ ก็จะได้นำเสนอนายอำเภอสวี เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ และให้
นายกประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป  

  ดังนั้น จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563  หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2563 ดังนี้ 

   เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
  4.4 พิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 

 กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ี ๔.4 เรื ่อง พิจารณา (ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2563 ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ชี ้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
           เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม



๔๓ 

สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับต้ังแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึง

ขอสอบถามท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯว่าการพิจาณาร่างข้อบัญญัติฯนี ้ จะ
พิจารณาเป็นสามวาระหรือสามวาระรวดเดียว 

   ร่างข้อบัญญัติฯ นี้เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน การพิจารณา
สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ แต่ต้องมีผู ้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ ในท่ีประชุมเป็นผู้เสนอ 

   จ ึงขอปรึกษาต่อที ่ประชุมสภาฯ ว ่ามีผ ู ้ใดจะเสนอให้พิจารณา (ร ่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2563 เป็นสามวาระรวดเดียว หรือไม่ 

นายพนม  เพชรจร 
           นายกอบต.ฯ   เนื่องด้วย ร่างข้อบัญญัติฯฉบับนี้ เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

ดังนั้น กระผม นายพนม เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงขอ
เสนอในที่ประชุมสภาฯโดยขอให้มีการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ เป็นสาม
วาระรวดเดียว 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ในเมื่อที่ประชุมฯไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอ

เป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ว่าเห็นควรพิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 เป็นสามวาระรวดเดียว ตามท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมา หรือไม่ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 17 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีมติให้

พิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 เป็นสามวาระรวดเดียว  



๔๔ 

   ดังนั้น เพื่อให้จะไม่ให้เสียเวลา จึงของเริ่มการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 
ในวาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการ 

   ขอเร ียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ช ี ้แจง
รายละเอียดต่างๆ ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบต่อไปนี้ 

 นายพนม  เพชรจร 
             นายกอบต.ฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา 
๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุและนายอำเภอสวี จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้นิติกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวกลิกา  เพชรสร 
           นิติกรปฏิบัติการ   (กล่าวรายงานตัวต่อที ่ประชุมฯ) ขอชี้แจงรายละเอียด(ร่าง) ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 
ดังนี้ (เอกสารตามท่ีได้สำเนาแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน) 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ 

เหตุผล 

โดยที่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั ่วไป
สำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและ
มาตรฐานการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 



๔๕ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ. 256๓ 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุและนายอำเภอสวี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕6๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน
นับต้ังแต่วันท่ีได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๒  

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเป็นผู้้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑  
บทท่ัวไป 

 
 
ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู ้ ดำ เนินกิจการ” หมายความว่ า  ผู ้ เป็น เจ้ าของ หรือบุคคลที ่ เ ร ี ยกชื ่ ออย่ างอื ่น            
ซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทำให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างข้ึน
อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต 
หรือให้บริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 “ราชการส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่องค์์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุที่ได้รับ
การมอบหมายและมีคำสั่งแต่งตั้งหรือผู้ที่รับการมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีคำสั่งแต่งต้ังและมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ 

1 กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1.1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

2. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2.๑ การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
๒.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์์ ขนสัตว์ 
2.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์์ท่ียังมิได้แปรรูป 
2.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
2.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง           

ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
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2.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

2.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย

ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม 

หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
3.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า ปลาเจ่า               

กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม แหนม  หม่ำ  ไส้กรอก  กะปิ  น้ำปลา  หอยดอง  น้ำเคย  น้ำบูดู ไตปลา  หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

3.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
3.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 

เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
3.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ลูกชิ้น 
3.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ ้นเส้น 

เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
3.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
3.๘  การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
3.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 
3.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
3.๑๑ การผลิตไอศกรีม 
3.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
3.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
3.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู                    

ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
3.๑๕ การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำด่ืมจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
3.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
3.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
3.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
3.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
3.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม 
3.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
3.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
3.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
3.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
4.๑ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
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4.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย 

4.๓ การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
4.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
4.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ 

๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
5.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 
5.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
5.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ใน

ทำนองเดียวกัน 
5.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
5.๕ การผลิตยาสูบ 
5.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
5.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนำไปผลิตปุ๋ย   
5.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช 
5.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

6. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
6.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
6.๒ การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
6.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ

ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
6.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
6.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
6.๖ การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
7.๒ การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
7.๓ การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
7.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย  
7.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
7.๖ การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
7.๗ การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 

8.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ 



๔๙ 

8.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
8.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก             

ไม้หวาย ชานอ้อย 
8.๔ การอบไม้ 
8.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
8.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
8.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
8.๘ การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   
9.๑ การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
9.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
9.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

9.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

9.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ พักชั่วคราว
สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

9.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในทำนองเดียวกัน 

9.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
9.๘ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ

ตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
9.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็น

การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ 
9.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
9.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
9.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกำลังกาย 
9.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
9.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
9.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
9.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
9.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ

สิ่งแวดล้อม 
9.๑8 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
9.๑9 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 



๕๐ 

9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
10. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 

10.๑ การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
10.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
10.๓ การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
10.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
10.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
10.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 
10.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
10.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

11 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
11.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
11.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
11.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
11.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๒ 
11.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
11.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
11.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
11.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
11.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
11.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
11.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
11.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื ่นใด 

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕ 
12. กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 

12.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลาย 
12.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
12.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
12.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
12.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗.1 
12.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
12.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน 
12.๘ การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
12.๙ การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
12.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
12.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
12.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
12.๑๓ การผลิตน้ำแข็งแห้ง 



๕๑ 

12.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 

12.๑๕ การผลิตเเชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
12.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
12.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

13. กิจการอ่ืน ๆ   
13.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
13.๒ การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
13.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
13.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
13.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
13.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
13.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
13.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
13.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
13.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ 7 ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในองค์ ์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี ้ รวมท้ัง
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั ้งอยู่ในท้องท่ีที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 

สถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตประสงค์จะทำการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมสถานประกอบกิจการ 
จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนทำการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมสถานประกอบกิจการ
และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้  
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือ

ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  



๕๒ 

(๓) แนะนำให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตหรือ
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินคดีหรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น  

(๕) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ัวไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติ 
เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ

สุขภาพ 
.................................... 

ส่วนท่ี ๑ 
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก 

สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
เป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้องมีระบบป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ  
ท้ังนี้  ตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด   

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง  และเหมาะสมที่จะ

ประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน  ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   

ข้อ 13 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องมีห้องน้ำและห้องส้วม ตามแบบและจำนวนท่ีกำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ี
ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 

ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ

มูลฝอย รวมท้ังมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  
(๒) ในกรณีที่มีการกำจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และ

ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติของท้องถ่ิน  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 



๕๓ 

ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ และจัดให้มี
การระบายน้ำหรือการดำเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  

ในกรณีที่มีน้ำทิ้งหรือน้ำเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดำเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้นต้องดำเนินการตามท่ีกฎหมายดังกล่าวกำหนด 

ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรคให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด    

ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ที่กำหนดตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และ
ดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และไม่ก่อให้เกิด
เหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค
ของกรมอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำดื่มที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเป้ือนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานท่ีต้ังน้ำด่ืมและลักษณะการนำน้ำมาด่ืมต้อง
ไม่เกิดการปนเป้ือนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการ
นั้น ๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงน้ำท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

 
ส่วนท่ี  ๒ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรำคาญ 
……………………………….. 

 
ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ข้อ 22 สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที ่ปลอดภัย

สำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

ข้อ 23 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชำระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจำเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของ
การประกอบกิจการตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ ๒4 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสำหรับ
การใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมี
ระบบป้องกันอันตราย และป้ายคำเตือนหรือคำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ



๕๔ 

เครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  

ข้อ ๒5 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ ๒6 สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ำ มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น  

 
หมวด ๓  

ใบอนุญาต 
...................................... 

 
ข้อ 27 เม่ือพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการที่

ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจกำหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดไว้โดยท่ัวไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้  
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว กรณี

ดำเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในทุกประเภท
ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒8 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้้ดำเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  
(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีเป็นนิติบุคคล  
(๔) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่

รับรองความถูกต้องของผู้ ้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วย
ตนเอง  

(๕) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(๖) ใบอนุญาตฉบับจริง กรณีต่ออายุใบอนุญาต  
(๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควร 

ข้อ 29 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.1 
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.2 
(3) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.3 
(4) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.4 
(5) คำขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักรของกิจการท่ี

เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.5 



๕๕ 

(6) คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้ใช้แบบ กอ.6 

(๗) คำร้องบอกเลิกการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.7 
ข้อ 30 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ครอบคลุมทั้ง

ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัย 
ข้อ 31 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสอบ

ตรวจความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนให้                 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ  หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น  
ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด  โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกำหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ 32 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ถ้าไม่มารับตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว 

ข้อ 33 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้้มีอายุหนึ่งปีนับแต่่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์์ วิธีการและเง่ือนไขการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓4 ผู้ ้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

ข้อ ๓5 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ ้ได้้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบท่ี
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต
นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

ข้อ 36 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังนี้ 



๕๖ 

(1) ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน 
พร้อมท้ังลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินในใบแทนและต้นข้ัว
ใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดใน
สาระสำคัญของใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 

(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 
ข้อ 37 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 38 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

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

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ 39 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาท่ีคำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
หมวด 4 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 
 
ข้อ 41 ผู้ ได้ รับใบอนุญาตมีหน้ าที่ ต้อง เสียค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา

และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาต
ครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น 
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนที่ค้างชำระ 
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 



๕๗ 

ข้อ 42 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ 

 
หมวด 5 

บทกำหนดโทษ 
 
 
ข้อ 43 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้

ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน                          พ.ศ.  
 
 

 นายพนม  เพชรจร 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256๓ 

 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
1 กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 

1.1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข 

ก. จำนวน ต้ังแต่ 5 – 10 ตัว 
ข. จำนวน ต้ังแต่ 11 –20 ตัว 
ค. จำนวน ต้ังแต่ 21 – 30 ตัว 
ง. จำนวน ต้ังแต่ 31 ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงสุกร 
ก. จำนวน ต้ังแต่ 5 – 25 ตัว 
ข. จำนวน ต้ังแต่ 26 – 50 ตัว 
ค. จำนวน ต้ังแต่ 51 – 75 ตัว 
ง. จำนวน ต้ังแต่ 76 – 100 ตัว 
จ. จำนวน ต้ังแต่ 101 ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่านหรือสัตว์ปีกอ่ืน ๆ 
ก. จำนวน ต้ังแต่ 50 – 100 ตัว 
ข. จำนวน ต้ังแต่ 101 – 300 ตัว 
ค. จำนวน ต้ังแต่ 301 ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงสัตว์น้ำทุกประเภท 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ค. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทุกประเภท 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ค. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

การเลี้ยงสัตว์์เลื้อยคลานอ่ืน ๆ 
ก. จำนวน ต้ังแต่ 5 – 10 ตัว 
ข. จำนวน ต้ังแต่ 11 –20 ตัว 
ค. จำนวน ต้ังแต่ 21 – 30 ตัว 
ง. จำนวน ต้ังแต่ 31 ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน ๕ ตารางเมตร  
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕ ตารางเมตร แต่ไ่ม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 

         ค.  มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
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๕๙ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ำนม 

ก. จำนวน ต้ังแต่ 5 – 10 ตัว 
ข. จำนวน ต้ังแต่ 11 – 20 ตัว 
ค. จำนวน ต้ังแต่ 21 – 30 ตัว 
ง. จำนวน ต้ังแต่ 31 ตัวข้ึนไป 

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
ทำนองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม 
หรือไม่ก็ตาม 
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2 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2.1 การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เร่ขาย 
หรือขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ต้ังแต่ 5 – 10 ตัว 
ข. การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ต้ังแต่ 11 ตัวข้ึนไป 

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์์ ขนสัตว์ 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

2.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์์ท่ียังมิได้แปรรูป 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

2.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

2.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร  

2.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พืช หร ือส ่วนหนึ ่งส ่วนใดของส ัตว ์หรือพืชเพื ่อเป ็นอาหารส ัตว ์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร  

2.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
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๖๐ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่าย

อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื ่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
3.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.2 การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ ่ม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

3.7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี ๊ยะ ขนมอบอื ่น ๆ 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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๖๑ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์
เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.11 การผลิตไอศกรีม ยกเว้นผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

3.12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืม
ชนิดผงอ่ืน ๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

3.15 การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำด่ืมจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำ
จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อ่ืนใด ยกเว้นผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 
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๖๒ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ 

ภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้อง
เย็น 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื ่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ 5 
แรงม้าข้ึนไป 
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4 กิจการที่เกี ่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด 
4.1 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง 
รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

4.3 การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดต่าง ๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
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5 กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
5.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
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๖๓ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 

5.2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
ก.   มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ก. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช 
หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
5.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ      
ก็ตาม 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

5.5 การผลิตยาสูบ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนำไปผลิตปุ๋ย 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 
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6 กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง 
ๆ  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

6.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ี
ได้รับใบอนุญาต ใน ๖.1 

ก. การถลุงแร่ 
ข. การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด 

6.3 การกลึง เจาะ เช ื ่อม ตี ต ัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
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๖๔ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 

          ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือ โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖. 
6.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ี
ได้รับใบอนุญาต ใน 6.1 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

6.6 การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
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7 กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

7.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที ่ เป ็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี
ไว้บริการ หรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

7.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
7.6 การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
7.7 การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที ่เป็น
ส่วนประกอบ ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
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8 กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
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๖๕ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 8.4 การอบไม้ 

8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วย
กระดาษ 
8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
8.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

ก. ขายส่ง 
ข. ขายปลีก 
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9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
9.1 การประกอบก ิจการสปา เว ้นแต ่ เป ็นการให ้บร ิการ ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
9.4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
หรือในสถานประกอบการเพื ่อส ุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให ้บร ิการพักช ั ่วคราวสำหร ับคนเด ินทางหร ือบุคคลอื ่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน 10 ห้อง 
ข. เกินกว่า 10 ห้องข้ึนไป 

9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน 10 ห้อง 
ข. เกินกว่า 10 ห้องข้ึนไป 

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก
เทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
9.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื ่น ๆ ในทำนอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ 1 

9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการ
เล่นอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
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๖๖ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
9.12 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกำลังกาย 
9.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
9.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
9.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
9.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
9.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
9.๑8 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 
9.๑9 การประกอบกิจการให้บริการเล ี ้ยงและดูแลเด็กที ่บ ้านของ
ผู้รับบริการ 

9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลีย้งหรือรับฝาก 

สัตว์ชั่วคราว 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไ่ม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  
ค. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
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10 กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ 
10.1 การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย
ก่ีกระตุก 

ก. โดยใช้กระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีแต่ไม่เกิน ๑๐ ก่ี  
ข. โดยใช้กระตุกเกินกว่า ๑๐ ก่ีข้ึนไป  
ค. โดยใช้เครื่องจักร 

10.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
10.๓ การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
10.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 3 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 3 แรงม้า 

10.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
10.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 

 
 
 

100 
200 
300 
100 
100 

 
200 
300 
200 

 
100 
200 

 
 



๖๗ 

ลำดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 

10.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
          ก.  โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 3 แรงม้า 

ข.  โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 3 แรงม้า 
10.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
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11 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

11.2 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด 
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน ๑๑.2 

11.4.1 การสะสม 
ก. สะสมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป 
ข. สะสมเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป 

11.4.2 การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด 
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๑๑.2 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 
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11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 

11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที ่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน 
หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6.5 
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12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่าง ๆ 
12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตัวทำละลาย 
12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 

ก. จำนวนไม่เกิน 1,000 ลิตร 
ข. จำนวนเกินกว่า 1,000 ลิตร แต่ไ่ม่เกิน 5,000 ลิตร  
ค. จำนวนเกินกว่า 5,000 ลิตรข้ึนไป 

12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรอืขนส่งปิโตรเลียม หรือผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม  
12.3.1 การผลิต การกลั่น 
12.3.2 การสะสม การขนส่ง 

ก. จำนวนท่ีสะสมหรือขนส่งต้ังแต่่ 100 - 500 ลิตร 
ข. จำนวนท่ีสะสมหรือขนส่งต้ังแต่ 501 - 1,000 ลิตร  
ค. จำนวนท่ีสะสมหรือขนส่งต้ังแต่่ 1,001 ลิตรข้ึนไป 

12.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
12.4.1 การผลิต 
12.4.2 การสะสม การขนส่ง 

12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗.1 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

12.6 การผลิตสิ่งของเครื ่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 
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12.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน 
          ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

ข. โดยใช้เครื่องจักร 
12.8 การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
12.9.1 การผลิต 
12.9.2 การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
12.9.3 การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุ ท่ีคล้ายคลึง 
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
12.13 การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 
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13 กิจการอ่ืน ๆ 
13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

13.2.1 การผลิต 
13.2.2 การซ่อม 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 
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 13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
13.4.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
13.4.2 การถ่ายเอกสาร เครื่องละ 

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ก. มีพ้ืนท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
ข. มีพ้ืนท่ีเกินกว่า 400 ตารางเมตรข้ึนไป 

13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตวพ์าหะนำโรค 
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 

13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
13.13.1 การผลิต 
13.13.2 การสะสม การขนส่ง 

ก. จำนวนท่ีสะสมหรือขนส่งต้ังแต่่ 100 - 500 ลิตร 
ข. จำนวนท่ีสะสมหรือขนส่งต้ังแต่ 501 - 1,000 ลิตร  
ค. จำนวนท่ีสะสมหรือขนส่งต้ังแต่่ 1,001 ลิตรข้ึนไป 
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นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายซักถาม 

เกี่ยวกับ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื ่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 หรือไม่  

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายซักถามเพิ่มเติม 

ดังนั ้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือพ้นศีรษะ ว่าจะรับ
หลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

  รับหลักการ 17 เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ) ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอ
ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามี สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ผมเสนอ ผมขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑7 เสียง ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ    
เต็มสภา  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าท่ีประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง ประธานสภาฯ มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ใน
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ตามที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา 

(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2563 ฉบับนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ 



๗๒ 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติ
ฉบับและเห็นควรให้ยืนตามร่างเดิมไว้ทุกประการ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการแก้ไขหรือ

เพิ ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี ้ ดังนั ้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะยืนตาม (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอมาไว้ทุกประการ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติยืนตาม (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุเสนอไว้ทุกประการ ดังนี้ 

   เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ  (ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ) เมื ่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

เขาทะลุ ได้มีมติยืนตาม (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุเสนอมาไว้ทุกประการไปแล้ว ต่อไปจะเป็นวาระท่ี 3 ลงมติ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ี ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

  ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ โดยเป็นวาระท่ี 3 เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
เมื่อผ่านสภาฯ ก็จะได้นำเสนอนายอำเภอสวี เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ และให้
นายกประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป  

  ดังนั้น จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง  
การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

   เห็นชอบ 17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องที่จะปรึกษาที่ประชุม  

สภาฯ แห่งนี้อีกหรือไม่  บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและ
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  กระผมขอกำหนดนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563  เพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระท่ี 3 เห็นชอบ        
ในวันศุกร์ที ่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการ
ประชุม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ      
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ 

 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

 
       ลงชื่อ     วโิรจน์  แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 

                (นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)   ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    บรรพต  นิลเวช    กรรมการ 
       (นายชาญชัย  ศรียาภัย )             (นายบรรพต  นิลเวช) 
 
 
(ลงชื่อ)     แสวง  พนมใส        กรรมการ   (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ์  ทองเรือง   กรรมการ 
         ( นายแสวง  พนมใส )            (นายศิริฤกษ์  ทองเรือง) 
  

(ลงชื่อ)  อุดม  ม่วงศรี กรรมการ 
( นายอุดม  ม่วงศรี ) 

 
(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผู้รับรอง 

(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

 


