รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคู
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
วันจันทรที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคู (ชั้น 2)
**********************
ผูมาประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ชื่อ – นามสกุล
นายสมหวัง บรรหาร
นายพิชัย พลแสน
นายชุมพร สิงหไธสง
นายบุญจัน สัมฤทธิ์
นายบุญชล โยมไธสง
นายมาโนช เงินไธสง
นายประยูร เป3ยกไธสง
นายถนอม แว+นศิลา
นายหนูพลอย หมื่นฤทธิ์
นายพิเชษฐ ภูมิไธสง
นายสัน ทบลม
นางบุญเที่ยง โพธิ์ใตA
นางทรัพยสิน เอี่ยมกลั่น
นายหนูกัน เม็งไธสง
นายไกรสร สีสิ่ว
นายเทวฤทธิ์ เม็งไธสง
นายวันดี นาเจริญ
นายพชร แอบไธสง
นางประเสริฐ พุงไธสง
นางกี้ ประสาระเอ
นายบุญเรียง แสงสุขสว+าง
นางบุญช+วย ผิ้วไธสง
นายดาม กัณหา
นายบุญเรือง งามดี
นายสิงหสยาม แยงไธสง
นายกองแกAว ลําไธสง
นายสุรธรรม สัมฤทธิ์
นายอรชุลย โพธิแสง
นายอ+อนสี เจือสุข

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต. หมู+ 14
ส.อบต. หมู+ 4
ส.อบต. หมู+ 12
ส.อบต. หมู+ 6
ส.อบต. หมู+ 1๔
ส.อบต. หมู+ 8
ส.อบต. หมู+ 2
ส.อบต. หมู+ ๑๓
ส.อบต. หมู+ 1
ส.อบต. หมู+ 11
ส.อบต. หมู+ 10
ส.อบต. หมู+ 10
ส.อบต. หมู+ 2
ส.อบต. หมู+ 8
ส.อบต. หมู+ ๕
ส.อบต. หมู+ 5
ส.อบต. หมู+ 9
ส.อบต. หมู+ 4
ส.อบต. หมู+ 7
ส.อบต. หมู+ 3
ส.อบต. หมู+ 7
ส.อบต. หมู+ 15
ส.อบต. หมู+ 6
ส.อบต. หมู+ 15
ส.อบต. หมู+ 1
ส.อบต. หมู+ ๓

ลายมือชื่อ
สมหวัง บรรหาร
พิชัย พลแสน
ชุมพร สิงหไธสง
บุญจัน สัมฤทธิ์
บุญชล โยมไธสง
มาโนช เงินไธสง
ประยูร เปยกไธสง
ถนอม แว$นศิลา
หนูพลอย หมื่นฤทธิ์
พิเชษฐ ภูมิไธสง
สัน ทบลม
บุญเที่ยง โพธิ์ใต.
ทรัพยสิน เอี่ยมกลั่น
หนูกัน เม็งไธสง
ไกรสร สีสิ่ว
เทวฤทธิ์ เม็งไธสง
วันดี นาเจริญ
พชร แอบไธสง
ประเสริฐ พุงไธสง
กี้ ประสาระเอ
บุญเรียง แสงสุขสว$าง
บุญช$วย ผิ้วไธสง
ดาม กัณหา
บุญเรือง งามดี
สิงหสยาม แยงไธสง
กองแก.ว ลําไธสง
สุรธรรม สัมฤทธิ์
อรชุลย โพธิแสง
อ$อนสี เจือสุข
/ผูAไม+มา...
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ผูไมมาประชุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
๑ นายสวัสดิ์ หมั่นอุตส+าห
๒ นายสนัน่ เจียมไธสง
ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นายบุญชวน เม็นไธสง
2 นายชุ+ม พลมีเดช
๓ นายสมพงษ เนียมไธสง
๔ นายสวาสดิ์ ยาวไธสง
๕ นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
๖ นางอร+ามเรือง ศิลปOประกอบ
๗ น.ส.ยุพิน แปลกไธสง
๘ น.ส.ณัฏฐธิดา มาสิงห
๙ น.ส.ปภาดา ลุนไธสง
๑๐ น.ส.รุจิรา แกAวภา
๑๑ นางอภิญญา คิดรอบ
๑๒ นายถนอมศักดิ์ เทวรัตน
๑๓ น.ส.ปวีณา ยศหนองทุ+ม

ตําแหนง
ส.อบต. หมู+ 9
ส.อบต. หมู+ 11
ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ นายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
หัวหนAาสํานักปลัด
ผอ.กองการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะหฯ
จพง.จัดเก็บรายไดA
นักพัฒนาชุมชน
จพง.ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
สมาชิกสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู
เลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภา
(นายชุมพร สิงหไธสง)

มาประชุม
ไม+มาประชุม
มาประชุม
ผูAเขAาร+วมประชุม

หมายเหตุ
ลากิจส+วนตัว
ลากิจส+วนตัว
ลายมือชื่อ
บุญชวน เม็นไธสง
ชุ$ม พลมีเดช
สมพงษ เนียมไธสง
สวาสดิ์ ยาวไธสง
ชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
อร$ามเรือง ศิลป6ประกอบ
ยุพิน แปลกไธสง
ณัฏฐธิดา มาสิงห
ปภาดา ลุนไธสง
รุจิรา แก.วภา
อภิญญา คิดรอบ
ถนอมศักดิ์ เทวรัตน
ปวีณา ยศหนองทุ$ม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒๘
๒
๑
13

คน
คน
คน
คน

วันนี้เปVนการประชุมสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู สมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครั้งที่ 2/2560 และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส+วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกAไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองคการบริหารส+วนตําบลตAองมีสมาชิกสภาองคการบริหารส+วนตําบล
มาประชุ มไม+ นAอยกว+า กึ่ งหนึ่งของจํา นวนสมาชิ กสภาองคการบริห ารส+ วนตํา บล
ทั้งหมดเท+าที่มีอยู+ จึงจะเปVนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารส+วน
ตําบลบAานคูเขAาประชุม จํานวน ๒๘ ท+าน จาก ๓๐ ท+าน ถือว+าครบองคประชุมแลAว
และก+อนที่ท+านประธานสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคูจะเปYดประชุม ผมขอ
เรียนเชิญท+านประธานสภาองคการบริ หารส+วนตําบลบAานคู จุดเทียนธูปบูช า
พระรัตนตรัย และกล+าวเปYดประชุม
/ประธานสภา...
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ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

สวัสดี ท+านสมาชิกสภาองคการบริห ารส+ว นตําบลบAานคู คณะผูAบ ริหาร
รวมถึงเจAาหนAาที่และหัวหนAาส+วนราชการทุกท+าน วันนี้เปVนการประชุมสภาองคการ
บริหารส+วนตําบลบAานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาญัตติ
คAางพิจารณา เรื่องร+างขAอบัญญัติงบประมาณรายจ+ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ.
2561 ในวาระที่สองและวาระที่สาม และเมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลAว
ผมจึงขอเปYดการประชุมสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ 2/2560

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

แจAงสมาชิกสภาฯ เรื่องการเขAาเวรยาม สํานักงาน ขอใหAรับผิดชอบหนAาที่
ของตัวท+านเอง หากท+านใดไม+สามารถมาเขAาเวรไดA ขอใหAแจAงเปลี่ยนเวร หรือชื่อ
ผูAที่มาเขAาเวรแทนใหAประธานสภาทราบดAวย
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
2.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2560
ตามที่ สภาองคการบริ ห ารส+ ว นตํ า บลบA า นคูไดA มีการประชุ มสภาองคการ
บริหารส+วนตําบลบAานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2560 ณ หAองประชุมองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู (ชั้น ๒) ซึ่งทาง
ฝ[ายเลขานุการสภาฯ ไดAแจกรายงานการประชุมใหAกับท+านสมาชิกสภาฯทุกท+าน
ทราบแลAว
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าดAวยขAอบังคับการประชุม
สภาทAองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขAอ ๓๓ วรรคสอง การแกAไขถAอยคําในรายงานการประชุม
ใหAกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทAองถิ่น
ดังนั้น สมาชิกสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคูท+านใดจะแกAไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปVนอํานาจของสภาฯแห+งนี้ เปVนผูAแกAไขเพิ่มเติม ขอใหA
สมาชิกสภาฯทุกท+านไดAตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขAอความใดที่ยังไม+
สมบูรณหรือจะแกAไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอต+อที่ประชุมสภาฯ
ใหAเวลาในการตรวจสอบรายงานการประชุม ๕ นาที หากจะมีการแกAไข
ขอใหAเสนอไดA

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

(ครบ 5 นาที) เมื่อที่ประชุมไม+มีการเสนอแกAไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าดAวยขAอบังคับการประชุมสภาทAองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ขAอ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว+าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
หรือไม+ ถAาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหAท+านสมาชิกสภาฯ ยกมือ

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

มีสมาชิกสภาฯ อยู+ในหAองประชุมสภาฯ จํานวน ๒๘ ท+าน และที่ประชุม
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม
๒๗ เสียง
ไม+รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลวเสร็จ
3.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่สภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู ไดAแต+งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพื่อพิจารณาคําเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองคการบริหารส+วนตําบล
บAานคูไปแลAว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าดAวยขAอบังคับการประชุมสภา
ทAองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขAอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดAพิจารณาแลAว จะตAอง
เสนอร+างขAอบัญญัตินั้นตามร+างเดิม และตามที่มีการแกAไขเพิ่มเติม พรAอมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต+อประธานสภาทAองถิ่น รายงานนั้นอย+างนAอยตAองระบุว+า
ไดA มีหรื อไม+ มีการแกA ไขเพิ่ มเติ มในตอนหรือขA อใดบAา ง การแปรญัต ติ และมติ ของ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ เ กี่ ย วดA ว ยการแปรญั ต ติ นั้ น เปV น ประการใด การสงวน
ความเห็ น ของกรรมการแปรญัต ติ ตลอดจนการสงวนคํ า แปรญั ต ติดA ว ย และใหA
ประธานสภาทAองถิ่นส+งรายงานนั้นใหAสมาชิกสภาทAองถิ่นไม+นAอยกว+ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก+ อ นวั น ประชุ ม พิ จ ารณา เวA น แต+ ก รณี ตA อ งพิ จ ารณาเปV น การด+ ว น และใหA
คณะกรรมการแปรญัตติร+วมประชุมสภาทAองถิ่นดAวย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขAอสงสัยต+างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ขAอ ๕๑ ในการพิจารณาร+างขAอบัญญัติวาระที่สอง ใหAปรึกษาเรียงตามลําดับ
ขAอ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกAไขเท+านั้น เวAนแต+ที่
ประชุมสภาทAองถิ่นจะไดAลงมติเปVนอย+างอื่น
บั ด นี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ดA พิ จ ารณาร+ า งขA อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ+ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบรAอยแลAว ดังนั้น ขอเชิญท+าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจAงมติที่ประชุมใหAที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ

ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
(นายบุญเรียง แสงสุขสว+าง)

ตามสภา อบต.บAา นคู ที่ 3/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีคําสั่ ง
แต+ งตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ดA พิจ ารณาร+ า งขA อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ+ า ย
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังมีรายชื่อต+อไปนี้
1. นายบุญเรียง แสงสุขสว+าง ส.อบต. หมู+ 4
ประธานกรรมการ
2. นายประยูร เป3ยกไธสง
ส.อบต. หมู+ 6
กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ หมั่นอุตส+าห
ส.อบต. หมู+ 9
กรรมการ
4. นายหนูกัน เม็งไธสง
ส.อบต. หมู+ 10 กรรมการ
5. นางประเสริฐ พุงไธสง
ส.อบต. หมู+ 5
เลขานุการ
/บัดนี้...
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บั ด นี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ไดA พิ จ ารณาร+ า งขA อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ+ า ยประจํ า ป3 ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็ จ เรี ย บรA อ ยแลA ว เมื่ อ วั น ที่ 18
สิงหาคม 2560 ปรากฏว+าไม+มีการแกAไขหรือเปลี่ยนแปลงแต+อย+างใด ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบใหAคงร+างเดิม ดAวยคะแนนเสียงขAางมาก 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

รับทราบ
เรื่องคางพิจารณา
4.1 การพิ จ ารณารางขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจายประจํ า ป?
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่สอง (ขั้นอภิปราย)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าดAวยขAอบังคับการประชุมสภาทAองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขAอ 51 ในการพิจารณาร+าง
ขAอบัญญัติวาระที่สอง ใหAปรึกษาเรียงตามลําดับขAอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแกAไขเท+านั้น เวAนที่ที่ประชุมสภาทAองถิ่นจะไดAลงมติเปVน
อย+างอื่น
ถAาที่ป ระชุมสภาทAองถิ่ นลงมติเห็ นดAว ยกับคํ าแปรญัตติ หรือเห็น ดAวยกั บการ
แกAไขในขAอใดแลAว ไม+ใหAเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติไดAพิจารณาร+างขAอบัญญัติงบประมาณรายจ+าย
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบรAอยแลAวปรากฏว+าที่ประชุมไม+มีการ
แกA ไขหรื อเปลี่ ย นแปลงแต+ อย+ า งใด ในการพิ จ ารณาร+ า งขA อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ+ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่สอง) ผมจึงขอสอบถามท+าน
สมาชิกสภาฯท+านใดตAองการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมก+อนที่จะลงมติใหAความ
เห็นชอบหรือไม+

ที่ประชุม
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

(ไม+มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม)
เมื่อในที่ประชุมไม+มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอเปVนระเบียบ
วาระต+อไปครับ
4.2 การพิ จ ารณารางขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจายประจํ า ป?
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่สาม (ขั้นลงมติ)

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว+าดAวยขAอบังคับการประชุมสภาทAองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขAอ 52 การพิจารณาร+าง
ขAอบัญญัติในวาระที่สาม ไม+มีการอภิปราย เวAนแต+ที่ประชุมสภาทAองถิ่นจะไดAลงมติ
ใหAมีการอภิปราย ถAามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ใหAที่ประชุมสภา
ทAองถิ่นลงมติว+าจะใหAตราเปVนขAอบัญญัติหรือไม+
เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม+มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแลAว จึงขอมติที่
ประชุ ม สภาฯ ว+ า เห็ น ชอบใหA ต ราเปV น ขA อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ+ า ยประจํ า ป3
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม+ ถAาสมาชิกสภาฯ ใหAความเห็นชอบ ขอใหAสมาชิก
สภาฯ ยกมือขึ้น
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

ขณะนี้เปVนเวลา 10.20 น. มีสมาชิกสภาฯ อยู+ในหAองประชุมสภาฯ จํานวน
๒๘ ท+าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหAตราเปVนขAอบัญญัติงบประมาณรายจ+าย
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561
เห็นชอบ
จํานวน ๒๗ เสียง
ไม+เห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

เมื่อที่ประชุมสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู มีมติเห็นชอบใหAตราเปVน
ขAอบัญญัติงบประมาณรายจ+ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 แลAว ขั้นตอน
ต+อไปเปVนหนAาที่ของนายกองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู ที่จะตAองนําขAอบัญญัติ
งบประมาณรายจ+ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอท+านนายอําเภอ
นาโพธิ์พิจารณาอนุมัติและประกาศใชAต+อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหม
5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคู เรื่อง
กิจการที่เปBนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ....................

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ดAวยขAอบังคับเดิมซึ่งตราขึ้นในป3 พ.ศ. 2541 อัตราค+าธรรมเนียมใบอนุญาต
และหนังสือรับรองไม+เปVนป]จจุบัน ฝ[ายบริหารเห็นสมควรตราขAอบัญญัติขึ้นใหม+เพื่อ
ความเหมาะสมเปVนตามสถานการณป]จจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห+งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริ ห ารส+ ว นตํา บล พ.ศ. 2537 และแกA ไขเพิ่มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.
2542 ประกอบ 32 มาตรา 54 มาตรา 45 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65
แห+ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อั น เปV น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี
บทบั ญ ญั ติ บางประการเกี่ ย วกับ การจํ า กัด สิ ทธิ เ สรี ภ าพของบุ คคลและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปVนอันตรายต+อสุขภาพ พ.ศ. 2558 องคการ
บริหารส+วนตําบลบAานคู จึงเสนอร+างขAอบัญญัติองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู
เรื่องกิจการที่ เปVนอันตรายต+อสุขภาพ พ.ศ.................... เพื่อใหA สภาฯพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้
อัตราค+าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
ลําดับ
ที่
1

ประเภทการคา
1. กิจการที่เกีย่ วกับการเลี้ยงสัตว
การเพาะพันธุ เลีย้ ง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
การเลี้ยงสัตวบก
ก. การเลี้ยงมAา โค กระบือ
(1) การเลี้ยงมAา โค กระบือ เกินกว+า 10 ตัว แต+ไม+เกิน 20 ตัว
(2) การเลี้ยงมAา โค กระบือ เกินกว+า 20 ตัว แต+ไม+เกิน 35 ตัว
(3) การเลี้ยงมAา โค กระบือ เกินกว+า 35 ตัว แต+ไม+เกิน 50 ตัว
(4) การเลี้ยงมAา โค กระบือ เกินกว+า 51 ตัว ขึ้นไป
ข. การเลี้ยงสุกร
(1) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 10 ตัว แต+ไม+เกิน 20 ตัว
(2) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 20 ตัว แต+ไม+เกิน 40 ตัว

คาธรรมเนียม
บาท
สต.

100
200
300
500

-

100
200

-

/(3) การเลี้ยงสุกร...
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2

3

4

5

1

2

(3) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 40 ตัว แต+ไม+เกิน 100 ตัว
(4) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 100 ตัว แต+ไม+เกิน 1,000 ตัว
(5) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 1,000 ตัว แต+ไม+เกิน 5,000 ตัว
(6) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 5,000 ตัว แต+ไม+เกิน 10,000 ตัว
(7) การเลี้ยงสุกร เกินกว+า 10,000 ตัว ขึ้นไป
ค. การเลี้ยงแกะ, แพะ
(1) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว+า 10 ตัว แต+ไม+เกิน 20 ตัว
(2) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว+า 20 ตัว แต+ไม+เกิน 40 ตัว
(3) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว+า 40 ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวป?ก
ก. การเลี้ยงห+าน, เปVด, ไก+
(1) การเลี้ยงห+าน, เปVด, ไก+ เกินกว+า 100 ตัว แต+ไม+เกิน 1,000 ตัว
(2) การเลี้ยงห+าน, เปVด, ไก+ เกินกว+า 1,000 ตัว แต+ไม+เกิน 5,000 ตัว
(3) การเลี้ยงห+าน, เปVด, ไก+ เกินกว+า 5,000 ตัว แต+ไม+เกิน 10,000 ตัว
(4) การเลี้ยงห+าน, เปVด, ไก+ เกินกว+า 10,000 ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวน้ํา
ก. การเลี้ยงปลา, กุAง
(1) การเลี้ยงปลา, กุAง ขนาดพื้นที่บ+อเกินกว+า 100 ตร.ม.
แต+ไม+เกิน 500 ตร.ม.
(2) การเลี้ยงปลา, กุAง ขนาดพื้นที่บ+อเกินกว+า 500 ตร.ม.
แต+ไม+เกิน 5,000 ตร.ม.
(3) การเลี้ยงปลา, กุAง ขนาดพื้นที่บ+อเกินกว+า 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา
(1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นทีบ่ +อเกินกว+า 25 ตร.ม.
แต+ไม+เกิน 100 ตร.ม.
(2) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นทีบ่ +อเกินกว+า 100 ตร.ม.
แต+ไม+เกิน 500 ตร.ม.
(3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นทีบ่ +อเกินกว+า 500 ตร.ม. ขึ้นไป
ข. การเลี้ยงจระเขA
(1) การเลี้ยงจระเขA เกินกว+า 20 ตัว แต+ไม+เกิน 100 ตัว
(2) การเลี้ยงจระเขA เกินกว+า 100 ตัว แต+ไม+เกิน 500 ตัว
(3) การเลี้ยงจระเขA เกินกว+า 500 ตัว แต+ไม+เกิน 1,000 ตัว
(4) การเลี้ยงจระเขA เกินกว+า 1,000 ตัว ขึ้นไป
ค. การเลี้ยงนาก
(1) การเลี้ยงนาก เกินกว+า 2 ตัว แต+ไม+เกิน 4 ตัว
(2) การเลี้ยงนาก เกินกว+า 4 ตัว แต+ไม+เกิน 10 ตัว
(3) การเลี้ยงจระเขA เกินกว+า 10 ตัว ขึน้ ไป
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(1) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกว+า 6 ตัว แต+ไม+เกิน 20 ตัว
(2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกว+า 20 ตัว แต+ไม+เกิน 40 ตัว
(3) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกว+า 40 ตัว ขึ้นไป
2. กิจการที่เกีย่ วกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆ+า หรือชําแหละสัตว ยกเวAนในสถานที่จําหน+ายอาหาร เร+ขาย หรือขาย
ในตลาด
(1) การฆ+าห+าน เปVด ไก+
ก. โดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. โดยใชAเครื่องจักร
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสัตว

300
500
1,000
1,500
2,000

-

50
100
200

-

300
500
1,000
1,500

-

100

-

200

-

500

-

100

-

300

-

500

-

300
500
1,000
1,500

-

100
300
500

-

200
300
500

-

100
300

-

300

-
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1

2

3
4
5
6

7

8
9

ข. การสะสมหนังสัตวและขนสัตว
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส+วนสัตวที่ยังมิไดAแปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
การผลิตสิ่งของเครื่องใชAหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตวหรือส+วนอื่นๆ ของสัตวดAวยการตAม นึ่ง ตาก เผาหรือ
กรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช+เปVนอาหาร
การผลิต โม+ ป[น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต+อสัตวหรือพืช
หรือส+วนหนึ่งส+วนใดของสัตวหรือพืชเพือ่ เปVนอาหารสัตวหรือส+วนประกอบ
ของอาหารสัตว
การผลิต แปรรูป สะสม หรือลAางครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
ยกเวAน ในสถานที่จําหน+ายอาหาร การเร+ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต สะสม หรือ แบ+งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตAาเจี้ยว
ซีอิ้ว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต+างๆ
(1) การผลิตน้ําพริกแกง
(2) การผลิตน้ําพริกเผา
(3) การผลิตเตAาเจี้ยว
(4) การผลิตซีอิ้ว
(5) การผลิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่นๆ
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดAแก+ ปลารAา
ปลาเจ+า กุAงเจ+า ปลาสAม ปลาจ+อม แหนม หม่ํา ไสAกรอก กะปY น้ําปลา
หอยดอง น้าํ เคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลAายคลึงกัน
(1) การผลิตน้ําปลารAา ปลาเจ+า กุAงเจ+า ปลาสAม ปลาจ+อม
(2) การผลิตแหนม หม่ํา ไสAกรอก
(3) การผลิตกะปY
(4) การผลิตน้ําปลา
(5) การผลิตหอยดอง
(6) การผลิตน้ําเคย
(7) การผลิตน้ําบูดู
(8) การผลิตไตปลา
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช+อิ่มจากผัก ผลไมA หรือ
พืชอย+างอื่น
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตAม ตุbน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปYcง ย+าง เผา หรือวิธอี ื่นใด
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุลูกชิ้น
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ เสAนหมี่ ขนมจีน กbวยเตี๋ยว เตAาฮว เตAาหูA
วุAนเสAน เกี้ยวอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลAายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตAา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่
คลAายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต ขนมป]งสด ขนมป]งแท+ง จันอับ ขนมเป3fยะ ขนมอื่นๆ
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ น้าํ นม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
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ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม
การผลิตไอศกรีม
การคั่ว สะสม หรือแบ+งบรรจุกาแฟ
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ ใบชาแหAง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสAมสายชู ขAาวหมาก น้ําตาลเมา
การผลิตน้ํากลั่น น้าํ บริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน+ายอัตโนมัติ
การผลิต สะสม แบ+งบรรจุ หรือขนส+งน้ําแข็ง
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ น้าํ อัดลม น้ําหวาน น้าํ โซดา น้าํ จากพืช
ผลไมA ผัก เครื่องดื่มชนิดต+างๆ บรรจุกระปgอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ อาหารบรรจุกระปgอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต+งอาหาร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ น้าํ ตาล น้ําเชื่อม
ก. ผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชAเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุแบะแซ
การแกะ ตัดแต+ง ลAางสัตวน้าํ ที่ไม+ใช+เปVนส+วนหนึ่งของกิจการหAองเย็น
การประกอบกิจการหAองเย็นแช+แข็งอาหาร
การเก็บ การถนอมอาหารดAวยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกีย่ วกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
การผลิต โม+ บด ผสม หรือบรรจุยา
การผลิต บรรจุยาสีฟ]น แชมพู ผAาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู+
ที่ใชAกับร+างกาย
การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผAาพันแผล ผAาปYดแผล ผAาอนามัย ผAาอAอมสําเร็จรูป
การผลิตผงซักฟอก สบู+ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความ
สะอาดต+างๆ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ น้าํ มันจากพืช
การลAาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
การผลิต หรือแบ+งบรรจุแปhงมันสําปะหลัง แปhงสาคู แปhงจากพืช หรือแปhง
อื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
การสีขAาว ขวดขAาวดAวยเครื่องจักร หรือแบ+งบรรจุขAาวดAวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(1) ใชAเครื่องจักรไม+เกิน 10 แรงมAา
(2) ใชAเครื่องจักรเกินกว+า 11 แรงมAา แต+ไม+เกิน 20 แรงมAา
(3) ใชAเครื่องจักรเกินกว+า 21 แรงมAา แต+ไม+เกิน 40 แรงมAา
(4) ใชAเครื่องจักรเกิน 40 แรงมAา ขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
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การผลิต สะสม หรือแบ+งบรรจุ ปุยg หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุgย
(1) การสะสมปุยg
(2) การผลิตปุgย
การผลิตเสAนใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถ+ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขAาวเปลือก อAอย ขAาวโพด
หรือไฟฟhา ยกเวAนกิจการที่ไดAรับใบอนุญาตใน 6 (1)
6. กิจการที่เกีย่ วกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปVนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชAต+างๆ
(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
(2) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม+เกิน 2 แรงมAา
(3) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกว+า 2 แรงมAา แต+ไม+เกิน 5 แรงมAา
(4) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกว+า 5 แรงมAา ขึ้นไป
การถลุงแร+ การหลอม หรือหล+อโลหะทุกชนิด ยกเวAนกิจการที่ไดAรับ
ใบอนุญาตใน 6 (1)
(1) การหลอม การหล+อ แร+หรือโลหะทุกชนิด
(2) การถลุง
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดAวยเครื่องจักรหรือ
กiาซหรือไฟฟhา ยกเวAนกิจการที่ไดAรับใบอนุญาตใน 6 (1)
(1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชAเครื่องจักรไม+เกิน 5 แรงมAา
(2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชAเครื่องจักรเกินกว+า 5 แรงมAา
(3) การตีโดยใชAแรงคน
(4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ดAวยกiาซหรือไฟฟhา
การเคลือบ ชุบโลหะดAวยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่น
ใด ยกเวAนกิจการที่ไดAรับใบอนุญาตใน 6 (1)
การขัด ลAางโลหะดAวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวAนกิจการที่ไดAรับ
ใบอนุญาตใน 6 (1)
การทําเหมืองแร+ สะสม แยก คัดเลือก หรือลAางแร+
(1) การทําเหมืองแร+
(2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลAางแร+
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การต+อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ+นสี หรือพ+นสารกันสนิมยานยนต
(1) การต+อ การประกอบยานยนต
(2) การเคาะ การปะผุ การพ+นสี การพ+นสารกันสนิมยานยนต
การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การซ+อม การปรับแต+งเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟhา ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปVนส+วนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล
(1) การซ+อมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(2) การซ+อมรถจักรยานยนต
(3) การปรับแต+ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปVนส+วนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวAบริการ
หรือจําหน+าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ+อมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล+าวดAวย
(1) รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(2) รถจักรยานยนต
การลAาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
การผลิต สะสม จําหน+าย ซ+อม หรืออัดแบตเตอรี่
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การจําหน+าย ซ+อม ปะ เชื่อมยางรถยนต หรือตั้งศูนยถ+วงลAอ
การผลิต ซ+อม ประกอบ หรืออัดผAาเบรก ผAาคลัตช
การสะสม การซ+อมเครื่องกล เครื่องจักรเก+าหรืออุปกรณที่เปVนส+วนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก+า
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8. กิจการที่เกีย่ วกับไมหรือกระดาษ
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การผลิตไมAขีดไฟ
การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร+อง ทําคิ้ว หรือตัดไมAดAวยเครื่องจักร
(1) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม+เกิน 2 แรงมAา
(2) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว+า 2 แรงมAา แต+ไม+เกิน 5 แรงมAา
(3) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว+า 5 แรงมAา ขึ้นไป
การผลิต พ+น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต+งสําเร็จสิ่งของเครื่องใชA หรือ
ผลิตภัณฑจากไมA หวาย ชานอAอย
(1) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม+เกิน 2 แรงมAา
(2) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว+า 2 แรงมAา แต+ไม+เกิน 5 แรงมAา
(3) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว+า 5 แรงมAา ขึ้นไป
การอบไมA
การผลิต สะสม แบ+งบรรจุธูป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชA เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดAวยกระดาษ
(1) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม+เกิน 2 แรงมAา
(2) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว+า 2 แรงมAา แต+ไม+เกิน 5 แรงมAา
(3) โดยใชAเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว+า 5 แรงมAา ขึ้นไป
การผลิตกระดาษชนิดต+างๆ
(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
(1) โดยใชAเครื่องจักร
การเผาถ+าน หรือสะสมถ+าน
(1) การเผาถ+าน
(2) การสะสมถ+าน ไม+เกิน 25 กระสอบ
(3) การสะสมถ+าน เกินกว+า 25 กระสอบ ไม+เกิน 40 กระสอบ
(4) การสะสมถ+าน เกินกว+า 40 กระสอบ ขึ้นไป
9. กิจการที่เกีย่ วกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวAนแต+เปVนการใหAบริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว+าดAวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวAนแต+เปVนการใหAบริการที่ไดAรับ
อนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว+าดAวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวAนแต+วา+ เปVนการ
ใหAบริการที่ไดAรับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว+าดAวย
สถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช+โรงแรมที่จัดไวAเพื่อใหAบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค+าตอบแทนหรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
(1) ไม+เกิน 20 หAอง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหAเช+า หAองเช+า หรือหAองแบ+งเช+า หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหAมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตAนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
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การประกอบกิจการสระว+ายน้าํ หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวAนแต+
เปVนการใหAบริการที่ไดAรับอนุญาต 9 (1)
การประกอบกิจการเล+นสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเล+นอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต+งผม เวAนแต+กิจการที่อยู+ในบังคับตาม
กฎหมายว+าดAวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
การประกอบกิจการใหAบริการควบคุมน้าํ หนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูAเกม
การประกอบกิจการใหAบริการคอมพิวเตอร
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝkกซAอมกอลฟ
(1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ
(2) ประกอบกิจการสนามฝkกซAอมกอลฟ
การประกอบกิจการหAองปฏิบัติการทางการแพทย สาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลAอม
การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส+วนหนึ่งส+วนใดของร+างกาย
การประกอบกิจการใหAบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บAานของผูAรับบริการ
การประกอบกิจการใหAบริการดูแลผูAสูงอายุที่บAานของผูAรับบริการ
การประกอบกิจการใหAบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การป]lนดAาย กรอดAาย ทอผAาดAวยเครื่องจักร หรือทอผAาดAวยกี่กระตุก
(1) การป]lนดAาย การกรอดAาย การทอผAาดAวยเครื่องจักรไม+เกิน 20 แรงมAา
(2) การป]lนดAาย การกรอดAาย การทอผAาดAวยเครื่องจักรเกินกว+า 20 แรงมAา
(3) การทอผAาดAวยกี่กระตุก ตั้งแต+ 5 กี่ ถึง 10 กี่
(4) การทอผAาดAวยกี่กระตุก เกินกว+า 10 กี่ ขึ้นไป
การสะสมปอ ป[าน ฝhาย นุ+น หรือใยสังเคราะห
การป]lนฝhาย นุ+น ใยสังเคราะหดAวยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออืน่ ๆ ดAวยเครื่องจักร
การเย็บ ป]กผAา หรือสิ่งทออื่นๆ ดAวยเครื่องจักร
(1) ตั้งแต+ 5 เครื่อง ไม+เกิน 10 เครื่อง
(2) เกินกว+า 10 เครื่อง ขึ้นไป
การพิมพผAา และสิ่งทออื่นๆ
การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผAาดAวยเครื่องจักร
การยAอม ฟอก กัดสีผAาหรือสิ่งทออื่นๆ
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11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
300
(2) โดยใชAเครื่องจักร
500
การระเบิด โม+ บด หรือย+อยหินดAวยเครื่องจักร
1,000
การผลิตสิ่งของเครื่องใชAหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดAวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลAายคลึง
(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
500
(2) โดยใชAเครื่องจักร
1,000
การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุก+อสรAาง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม+ บด หรือย+อย ดAวยเครื่องจักร ยกเวAนกิจการที่ไดAรับใบอนุญาต 11 (1)
(1) ไม+เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
500
(2) เกินกว+า 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป
1,000
การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลAายคลึง

-
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(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
(2) โดยใชAเครื่องจักร
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปVนสิ่งของ เครื่องใชA หรือผลิตภัณฑต+างๆ
การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
การผลิต ผลิตภัณฑต+างๆ ที่มีแร+ใยหินเปVนส+วนประกอบหรือส+วนผสม
การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกAว
การผลิตกระดาษทราย หรือผAาทราย
การผลิตใยแกAว หรือผลิตภัณฑจากใยแกAว
การลAาง การขัดดAวยการพ+นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกAว หิน หรือวัตถุอื่น
ใด ยกเวAนกิจการที่ไดAรับอนุญาตใน 6 (5)
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12. กิจการที่เกี่ยวกับปJโตรเลียม ปJโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และ
สารเคมีตางๆ
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส+งกรด ด+าง สารออกซิไดซ หรือตัวทํา
ละลาย
(1) การทําน้าํ กรด ด+าง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
1,000
(2) การบรรจุ การสะสม การขนส+งน้ํากรด ด+าง สารออกซิไดซ หรือสารตัว
500
ทําละลาย
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส+งกiาซ
(1) การผลิตกiาซ
2,000
(2) การบรรจุ การสะสมกiาซ พื้นที่ไม+เกิน 100 ตร.ม.
500
(3) การบรรจุ การสะสมกiาซ พื้นที่เกินกว+า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
1,000
(4) ป]fมกiาซ
2,000
(5) การขนส+งกiาซ
1,000
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส+งปYโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปYโตรเลียม
(1) การผลิต กลั่น น้ํามันปYโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปYโตรเลียมต+างๆ
10,000
(2) การสะสมน้าํ มันปYโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปYโตรเลียมต+างๆ
ก. จํานวนสะสมไม+เกิน 1,000 ลิตร
500
ข. จํานวนสะสมเกินกว+า 1,000 ลิตร ไม+เกิน 5,000 ลิตร
1,000
ค. จํานวนสะสมเกินกว+า 5,000 ลิตร ขึ้นไป
2,000
ง. การขนส+งน้ํามันปYโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปYโตรเลียมต+างๆ
1,000
การผลิต สะสม หรือขนส+งถ+านหิน หรือถ+านโคAก
(1) การผลิต ถ+านหิน ถ+านโคAก
10,000
(2) การสะสม ถ+านหิน ถ+านโคAก
1,000
(3) การขนส+งถ+านหิน ถ+านโคAก
500
การพ+นสี ยกเวAนกิจการที่ไดAรับใบอนุญาตใน 7 (1)
1,000
การผลิตสิ่งของเครื่องใชAหรือผลิตภัณฑดAวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลAายคลึง
(1) ใชAเครื่องจักรไม+เกิน 2 แรงมAา
500
(2)ใชAเครื่องจักรเกินกว+า 2 แรงมAา ขึ้นไป
2,000
การโม+ สะสม หรือบดชัน
(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
300
(2) โดยใชAเครื่องจักร
500
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
2,000
การผลิต ลAางฟYลมรูปถ+ายหรือฟYลมภาพยนตร
(1) ลAางฟYลมรูปถ+าย
500
(2) ลAางฟYลมฟYลมภาพยนตร
2,000
(3) การผลิตฟYลมรูปถ+ายหรือฟYลมภาพยนตร
5,000
การเคลือบ ชุบวัตถุดAวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
2,000
คลAายคลึง
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การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลAายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหAง
(1) ใชAเครื่องทําความเย็นไม+เกิน 5 แรงมAา
(2) ใชAเครื่องทําความเย็นเกินกว+า 5 แรงมAา แต+ไม+เกิน 20 แรงมAา
(3) ใชAเครื่องทําความเย็นเกินกว+า 20 แรงมAา ขึ้นไป
การผลิต สะสม ขนส+งดอกไมAเพลิง หรือสารเคมีอันเปVนส+วนประกอบใน
การผลิตดอกไมAเพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
การผลิต สะสม บรรจุ ขนส+งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(1) การผลิตโดยไม+ใชAเครื่องจักร
(2) การผลิตโดยใชAเครื่องจักร
(3) การสะสม การบรรจุ การขนส+ง
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(1) การผลิต
(2) การบรรจุ การสะสม
13. กิจการอื่นๆ
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดAวยเครื่องจักร
(1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลAวไม+เกิน 2 แรงมAา
(2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลAวเกินกว+า 2 แรงมAา แต+ไม+เกิน 5 แรงมAา
(3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลAวเกินกว+า 5 แรงมAา ขึ้นไป
การผลิต ซ+อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชAไฟฟhา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือเครื่องอุปกรณไฟฟhา
(1) การผลิต
(2) การซ+อม
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุทคี่ ลAายคลึง
(1) โดยไม+ใชAเครื่องจักร
(2) โดยใชAเครื่องจักร
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถ+ายเอกสาร
(1) การพิมพแบบ พิมพเขียว
(2) การถ+ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชAแลAวหรือเหลือใชA
การประกอบกิจการโกดังสินคAา
การลAางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชAแลAวเพื่อนําไปใชAใหม+หรือแปร
สภาพเปVนผลิตภัณฑใหม+
การพิมพ เขียน พ+นสี หรือวิธอี ื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช+สิ่งทอ
การประกอบกิจการท+าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบห+อสินคAาโดยใชAเครื่องจักร
การใหAบริการควบคุมปhองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชA หรือผลิตภัณฑจากยาง
การผลิต สะสม หรือขนส+งไบโอดีเซลและเอทานอล
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ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม+มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมแลAว จึงขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว+าเห็นชอบใหAตราเปVนขAอบัญญัติตําบล เรื่องกิจการที่เปVนอันตรายต+อ
สุขภาพ ประจําป3 พ.ศ. 2560 หรือไม+ ถAาสมาชิกสภาฯ ใหAความเห็นชอบ ขอใหA
สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

ขณะนี้เปVนเวลา 12.10 น. มีสมาชิกสภาฯ อยู+ในหAองประชุมสภาฯ จํานวน
๒๘ ท+าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหAตราเปVนขAอบัญญัติตําบล เรื่องกิจการที่เปVน
อันตรายต+อสุขภาพ ประจําป3 พ.ศ. 2560
เห็นชอบ
จํานวน ๒๗ เสียง
ไม+เห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

สมาชิกสภาฯ หมู+ 3
(นายดาม กัณหา)

ขอสอบถามเรื่องการขออนุมัติที่สาธารณประโยชน (โคกหนองโน) ที่จะใชA
เปVนที่ทิ้งขยะแบบฝ]งกลบ ซึ่งสภาฯไดAมีมติอนุมัติแลAว ดังนี้
1. ประชาชนมีสิทธิ หรือสามารถคัดคAานไดAหรือไม+
2. โครงการนี้จะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร+

นายก อบต.บAานคู
(นายบุญชวน เม็นไธสง)

ตอบขAอคําถามที่ 1 ประชาชนมีสิทธิหรือสามารถคัดคAานไดA ถAาเห็นว+ามี
ผลกระทบต+อชุมชน แต+ผมไดAปรึกษาหารือกับคณะผูAบริหาร เจAาหนAาที่เกี่ยวขAอง
และเห็นว+าโคกหนองโนเหมาะสมที่จะเปVนที่ทิ้งขยะแบบฝ]งกลบของตําบลบAานคู
และห+างไกลชุมชน มีถนนเขAาถึงบ+อขยะ
ตอบขAอคําถามที่ 2 สําหรับโครงการก+อสรAางหรือขุดบ+อขยะยังไม+ทราบว+า
จะดําเนินการในป3ใด แต+ตามที่กระผมเขAาร+วมประชุมที่จังหวัดนั้น ทางจังหวัดใหA
ทA อ งถิ่ น เตรี ย มโครงการไวA โดยการทํ า ที่ ทิ้ งขยะในที่ ส าธารณะจะตA อ งผ+ า นการ
เห็นชอบจากสภาฯก+อนครับ

ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

ผมขอพูดถึงระเบียบขAอบังคับการประชุมสภาฯ ผมเห็นว+าท+านสมาชิกฯ ไม+
ค+อยปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ เช+ น การที่จ ะเสนอต+อสภาฯ ท+า นไม+ย กมือขออนุ ญ าต
ประธานสภา และใหAประธานสภาฯอนุญาตก+อนท+านจึงจะสามารถอภิปรายในที่
ประชุมไดA ดังนั้นตั้งแต+บัดนี้เปVนตAนไปผมขอใหAท+านสมาชิกฯทุกท+านไดAถือปฏิบัติ
ดAวย ไม+ว+าจะเปVนการประชุมสามัญหรือการประชุมประจําเดือน

ที่ประชุม
ประธานสภา
(นายสมหวัง บรรหาร)

รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผูAบริหารจะนําเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม+ เมื่อไม+
มีส มาชิ กท+ า นใดเสนออี ก ผมขอปY ด การประชุมสภาองคการบริ ห ารส+ ว นตํ า บล
บAานคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป3 2560 และขอขอบคุณทุกท+านที่
ไดAสละเวลามาร+วมประชุมโดยพรAอมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ

/เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูAจดรายงานการประชุม

( นายชุมพร สิงหไธสง )
เลขานุการสภาองคการบริหารส+วนตําบลบAานคู

