
 
 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี ๒๕62 

วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายทอน  ใจดี 
นายแต่ง  เวียงคํา 
นายทรงพล เวียงคํา 
นางใย  เมืองมูล 
นายวิรัตน์ เวียงคํา 
นายทวน  ใจดี 
นางยอด สติราษฎร์ 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายบุญลือ เย็นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายถาวร  อ่อนนวล 
นายวิโรจน์  สมณะ  
ด.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
จ.ส.ต.สาคร  โยธาดี 
นายสนั่น โยธาดี 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
นายสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นายชาตรี นิลคํา 
น.ส.ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นางสาวณัฐชา ขันทะวงศ์ 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางสุภิญญา  สติราษฎร์ 
นางสาวมัฐพร ทองดี 
นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์ 
นางสาวอรสิยา เรือนแก้ว 
นางสุทธิดา เมืองก้อน 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝุายธุรการ 

หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นิติกรชํานาญการ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

ทอน ใจดี 
นายแต่ง  เวียงคํา 
ทรงพล เวียงคํา 

ใย  เมืองมูล 
วิรัตน์ เวียงคํา 

ทวน ใจดี 
ยอด  สติราษฎร์ 

ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
รัตติยา  อ่อนนวล 
จักร์แก้ว อ่อนนวล 

 

 
 

ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
สมเกียรติ  ไชยมงคล 

ชาตรี  นิลคํา 
ระพีพรรณ์   เมืองมูล 

ณัฐชา ขันทะวงศ์ 
อรัญญา  กันศรีเวียง 
สุภิญญา  สติราษฎร์ 

มัฐพร ทองดี 
สุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์ 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
สุทธิดา เมืองก้อน 

ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 
 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงทราบว่า  สมาชิกสภาเทศบาล  
จํานวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียง  ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ตําบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62 

 
นายทอน ใจดี  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี ๒๕62 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําปี ๒๕62 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2562 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี ๒๕62   (จํานวน ๑2 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี            ต่อไปเป็นระเบยีบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

/ระเบียบวาระที่  ๔... 



~ ๓ ~ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562   
ในวาระท่ี 4.1.1 (ขั้นรับหลักการ) 
 

นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระที่ ๔.1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
นายถาวร อ่อนนวล      ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง การควบคุม
นายกเทศมนตรี  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562   ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน กระผมนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีตําบลเวียง บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเวียง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ี 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาล  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับ
ทราบถึงหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 เพื่อให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เหตุผล 

เนื่องจากเทศบัญญัติตําบลบ้านทราย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2543 เรื่องการ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งทําให้เทศบัญญัติตําบล 
บ้านทราย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2543 เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยท่ีการดําเนินกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม สมควรกําหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมภายในท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปสําหรับให้ผู้
ดําเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ในการดําเนินการ
กิจการและมาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 

/เทศบัญญัติ... 



~ ๔ ~ 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง 
เร่ือง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

****************************** 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มี เทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ      
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา  32  มาตรา  54  
มาตรา  55  มาตรา 58 มาตรา  63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลเวียงโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลเวียง และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนี้ขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง ควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเวียง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 นับต้ังแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ยกเลิกเทศบัญญัติตําบลบ้านทราย
ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2543 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ หรือคําส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

    ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น    
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบการกิจนั้น 

    “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนชน 
 “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนชน 

/“มลพิษทางแสง”… 



~ ๕ ~ 
 

 “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร 
หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเป้ือนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทํา
ให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

    “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
    “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาลตําบลเวียง 
    “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลเวียง  

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเวียง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
  หมวด 1 
  บททั่วไป 

 
 ข้อ 6  ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขต
เทศบาลตําบลเวียง 

    ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
    (๑) การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

 (๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

    ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขาย ในตลาด หรือ
โรงฆ่าสัตว์ 

    (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
    (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
    (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 

/ (๕) การผลิต… 



~ ๖ ~ 
 

 (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
(๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์ 

    (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร     

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว 
น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
 (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
น้ําปู หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
 (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น 
 (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 

    (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
 (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

    (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
    (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 
    (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 

 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์ เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

    (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
    (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
    (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 

 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์  ไวน์ 
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

    (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
    (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
    (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
    (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเช่ือม 

/(๒๑) การผลิต… 



~ ๗ ~ 
 

    (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
    (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
    (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
    (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด 

    (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้

กับร่างกาย 
    (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
    (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
    (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง  ๆ
    ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
    (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
    (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอื่น ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

    (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
    (๕) การผลิตยาสูบ 
    (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
    (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย 
    (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
    (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
    ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
โลหะ หรือแร่ 

    (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
 (๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ 
หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
 (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

    (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
    (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
    ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
    (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
    (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 

/(๓) การซ่อม… 



~ ๘ ~ 
 

 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

    (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
    (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
    (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
    (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

    ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
    (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
    (๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จาก ไม้ หวาย ชานอ้อย 

    (๔) การอบไม้ 
    (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
    (๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
    (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
    (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
    ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

 (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

    (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการท่ีไ ด้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ช่ัวคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน ทํานอง
เดียวกัน 
 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

/(๗) การประกอบ… 



~ ๙ ~ 
 

    (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
 (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

    (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
    (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
    (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
    (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
    (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 

    (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
    (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
    (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์

ช่ัวคราว 
    ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
    (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
    (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
    (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
    (๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
    (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
    (๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ 
    (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
    (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 
    ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
    (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
    (๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

 (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 

    (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
/(๖) การเล่ือย… 



~ ๑๐ ~ 
 

    (๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
    (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
    (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
    (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
    (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
    (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

 (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

    ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
    (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 
    (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
    (๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
    (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
    (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 

 (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบ
เกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

    (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
    (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
    (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
    (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 
    (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
    (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
    ๑๓. กิจการอื่น ๆ 
    (๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

 (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
อุปกรณ์ไฟฟูา 

    (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
    (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
    (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
    (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

/(๘) การพิมพ์… 



~ ๑๑ ~ 
 

    (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
    (9) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
    (๑0) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
    (๑1) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
    (๑2) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ข้อ ๖ ผู้ดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ัง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 สถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ีกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือสถานประกอบกิจการท่ีมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
 หมวด ๒ 

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 
 เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ 

 และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
 ส่วนที่ ๑ 

 สถานที่ต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 

 ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา
สถานเล้ียงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีต้องมีการ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
 การกําหนดสถานท่ีอื่นใดเพิ่มเติม การกําหนดระยะห่าง และการกําหนดให้มีระบบ
ปูองกันตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 ข้อ 8 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องเป็นอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรงและ
เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและ
มีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบ
ไฟฟูาปกติขัดข้อง 

/ข้อ 9 สถานประกอบ… 



~ ๑๒ ~ 
 

 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการ
ระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ 10 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม ตามแบบและ
จํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการ
ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
 ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะ ดังนี้ 
 (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ
ปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณ
ท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
 (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ
และจัดให้มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
 ในกรณีท่ีมีน้ําท้ิงหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการ
ดําเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือ
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้อง
ดําเนินการตามท่ีกฎหมายดังกล่าวกําหนด 
 ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
สถานประกอบกิจการท่ีต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมท้ังมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว 
 ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และกําจัดแมลงและสัตว์ท่ีเป็น
พาหะนําโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจัดไว้สําหรับการประกอบ
อาหารการปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท้ังนี้ ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น 
 ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย 
เป็นสัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 

/ข้อ ๑6 สถาน… 



~ ๑๓ ~ 
 

 ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําด่ืมสะอาดท่ีมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดให้มี
ภาชนะรองรับน้ําด่ืมท่ีสะอาดและปราศจากส่ิงปนเปื้อนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
สถานท่ีต้ังน้ําด่ืมและลักษณะการนําน้ํามาด่ืมต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อ
การประกอบกิจการนั้น ๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงน้ําท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

 
 ส่วนที่ ๒ 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 
 

 ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการท่ีมีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานท่ี
ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้
ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ 20 สถานประกอบกิจการท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุ
อันตราย หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีท่ีชําระร่างกายฉุกเฉินและท่ี
ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิง
อื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข้อ ๒1 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ี
ปลอดภัยสําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดต้ังในลักษณะท่ีแข็งแรง 
มั่นคงและปลอดภัย โดยมีระบบปูองกันอันตราย และปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการ
ปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ท้ังนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน 
และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบ
จากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 ข้อ ๒3 สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
มลพิษ ทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความ
ส่ันสะเทือนของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุม 

/และปูองกัน... 



~ ๑๔ ~ 
 

และปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น เหตุรําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุ
นั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
 ส่วนที่ ๓ 

 ใบอนุญาต 
 

 ข้อ ๒๔ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ดําเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว้
โดยท่ัวไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับ
สถานท่ีแห่งเดียว 
 ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นใน
ลักษณะท่ีเป็นการค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

    (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
    (๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

 (๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไป
กําจัดท่ีอื่น) 
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมาย
กําหนด) 

    (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด) 
    (๖) ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
    (๗) หลักฐานอื่นท่ีจําเป็น 

 ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณี
ไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ 
หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

/ในกรณี… 



~ ๑๕ ~ 
 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําส่ังไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจํา เป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่
กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลเวียงเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่
ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ ๓๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

/(๓) ไม่ปฏิบัติ… 



~ ๑๖ ~ 
 

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 ข้อ ๓๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ัง
ดังกล่าว ให้ส่งคําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ
คําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีคําส่ังไปถึง หรือวันปิดคําส่ัง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๓๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
  ส่วนที่ ๔ 

  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

 ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญ ชี
ค่าธรรมเนียมท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการ
ขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
ใหชํ้าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ ท้ังนี้ไม่เกินหนึ่งพัน
บาท เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
 ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลตําบลเวียง 

 
 ส่วนที่ ๕ 

 บทก าหนดโทษ 
 

 ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝุาฝืนคําส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

/บัญชีอัตรา... 



~ ๑๗ ~ 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ืองควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ. 2562 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 (๑) การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

   - ม้า  โค  กระบือ  ต้ังแต่ 1 – 9 ตัว 
   - ม้า  โค  กระบือ  ต้ังแต่  10  ตัวขึ้นไป 
   - สุกรแม่พันธ์  30  ตัวขึ้นไป 
   - สุกรขุน  50  ตัวขึ้นไป 
   - แพะ  แกะ  10  ตัวขึ้นไป 
   - ห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ต้ังแต่  100-300 ตัว 
   - ห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ต้ังแต่  300 ตัวขึ้นไป 
   - ห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ต้ังแต่  500 ตัวขึ้นไป 
   - ห่าน  เป็ด  ไก่  นกกระทา ต้ังแต่  1,000 ตัวขึ้นไป 
   - การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดนม 

 
ตัวละ 10 
ตัวละ 15 
ตัวละ 10 
ตัวละ 10 
ตัวละ 10 

300 
400 
500 

1,000 
200 

 (๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

500 

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขาย ในตลาด 

   ๑.๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ม้า  โค  กระบือ   
   ๑.๒) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ สุกร แพะ แกะ ห่าน  เป็ด  ไก่  
นกกระทา 

 
500 
300 

 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 300 
 (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 300 
 (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 500 

 
(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

500 

 

(๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์ 
 
 

500 

 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
 

500 



~ ๑๘ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

3 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว 
น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

300 

 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา น้ําปู หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

300 

 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอื่น 

300 

 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 

300 

 (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 300 

 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ 
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

300 

 
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี 
คล้ายคลึงกัน 

300 

 (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 300 
 (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 300 

 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

300 

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 300 
 (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 300 
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 300 

 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

5,000 

 (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 500 
 (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 3,000 

 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 
ผัก ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

1,000 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 1,000 
 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 500 
 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเช่ือม 500 
 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 500 
 (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 500 
 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 500 
 (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 500 



~ ๑๙ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

4 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด 

 

 (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 1,000 

 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้
กับร่างกาย 

1,000 

 (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 1,000 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 1,000 

 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํา ยาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่าง ๆ 

1,000 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 300 
 (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 1,000 

 
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอื่น ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

300 

 

(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
   - เครื่องจักร ไม่เกิน 15 แรงม้า 
   - เครื่องจักร ต้ังแต่ 15 – 40 แรงม้า 
   - เครื่องจักร 40 แรงม้า ขึ้นไป  

 
300 
500 
100 

 (๕) การผลิตยาสูบ 300 
 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 100 
 (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน้ําไปผลิตปุ๋ย 500 
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 300 
 (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 1,000 
6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
โลหะหรือแร่ 

500 

 
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑) 

500 

 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ 
หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

500 

 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

500 

 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑) 

500 

 
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่
 

5,000 



~ ๒๐ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 800 
 (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,000 

 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

500 

 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอ่มหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

1,000 

 (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 500 
 (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 300 
 (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 200 
 (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 500 

 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วน 
ประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

1,000 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 500 
 (๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 500 

 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

500 

 (๔) การอบไม้ 500 
 (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 300 
 (๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 300 
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 200 
 (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 200 
9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1,000 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 3,000 

 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

500 

 

(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการท่ีในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

500 



~ ๒๑ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการ 
พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน 
  - ประเภทท่ี 1  
  - ประเภทท่ี 2 
  - ประเภทท่ี 3  
  - ประเภทท่ี 4 

 
 
 

500 
1,000 
1,500 
2,000 

 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ 
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  - ไม่เกิน 20 ห้อง 
  - ต้ังแต่ 20 – 50 ห้อง 
  - ต้ังแต่ 50 ข้ึนไป  

 
 

500 
700 

2,000 
 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 

 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแงง็ ดิสโกเธค 
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,000 

   

 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

500 

 
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆใน
ทํานองเดียวกัน 

500 

 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบ  ประกอบการ
เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

500 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 500 
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 500 
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 500 

 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 

500 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 500 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500 
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500 

 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์
ช่ัวคราว 
 

500 



~ ๒๒ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
  - ต้ังแต่ 5 – 10 หลัง 
  - ต้ังแต่ 10 หลัง ขึ้นไป 

 
200 
500 

 (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห 300 
 (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 300 
 (๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 300 
 (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 300 
 (๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ 300 
 (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 
 (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 300 

11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 500 
 (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  

 
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 - โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 - โดยใช้เครื่องจักร 

 
300 
500 

 

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
  - ไม่เกิน 5 ตัน 
  - ต้ังแต่ 5 ตันขึ้นไป  

 
 

1,000 
1,500 

 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 
 (๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 500 
 (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 500 
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 500 
 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 500 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 500 
 (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 500 

 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

500 

12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

 

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 
 
 
 
 

500 



~ ๒๓ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

 

(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
  - พื้นท่ีไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
  - พื้นท่ีต้ังแต่ 10 – 100 ตารางเมตร 
  - พื้นท่ีต้ังแต่ 100 ตารางเมตร ข้ึนไป 
 

 
200 
500 

1,000 
 

 

(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
  - ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
  - ต้ังแต่ 1,000 - 5,000 ลิตร 
  - ต้ังแต่ 5,000 ลิตร ขึ้นไป 

 
300 
600 
700 

 (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 3,000 
 (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 500 

 
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

500 

 (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 500 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 500 
 (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 500 

 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 

500 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 
 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 500 

 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน 
การผลิตดอกไม้เพลิง 

5,000 

 (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 500 
 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 500 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 200 

13 กิจการอื่น ๆ  
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 500 

 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 

300 

 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 300 

 

(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
 
 
 
 

300 



~ ๒๔ ~ 
 

กลุ่ม ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท) 

 

(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  - พื้นท่ีไม่เกิน 20 ตารางเมตร 
  - พื้นท่ีต้ังแต่ 20 – 50 ตารางเมตร 
  - พื้นท่ีต้ังแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 

1,000 

 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  - พื้นท่ีไม่เกิน 20 ตารางเมตร 

  - พื้นท่ีต้ังแต่ 20 – 50 ตารางเมตร 

  - พื้นท่ีต้ังแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 

500 

1,000 

 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปร 
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

500 

 (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 500 
 (9) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500 
 (๑0) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 500 
 (๑1) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 500 
 (๑2) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 500 

 
จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 

 
นายทอน ใจดี ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเวียงได้แถลงร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุม 
ประธานสภาเทศบาล    กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่อง

อภิปรายขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  กระผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (จํานวน 12 เสียง) 
 
 
 
 

/วาระที่ 4.1.2… 
 



~ ๒๕ ~ 
 

นายทอน  ใจดี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในวาระท่ี 4.1.2 ขั้นแปรญัตติ ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้น าเรียน
ช้ีแจง  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมครับ 

นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ  ประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ระบุว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยละเอียดท่ีประชุม
สภาท้องถิ่น  จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น กําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคําแปรญัตติ
ล่วงหน้า  เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และใน   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
 

นายทอน  ใจดี  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้กล่าวมา สมาชิกสภามีความคิดเห็นอย่างไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายแต่ง เวียงค า กระผมขอเสนอ ให้สภาเทศบาลต าบลเวียงอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี  ตามท่ี นายแต่ง เวียงคํา เสนอ ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายทัตพงศ ์ ใจดี ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

/นายจักร์แก้ว อ่อนนวล… 



~ ๒๖ ~ 
 

นายจักร์แก้ว อ่อนนวล ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน  ใจดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุมในการอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาเทศบาล โดยการยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว (จํานวน 12 เสียง) 
 
 วาระที่ 4.1.2 ข้ันแปรญัตติ 

 
นายทอน  ใจดี  กระผม นายทอน ใจดี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ แปรญัติ มีท่านใดต้องการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุม
แปรญัติ   กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 หรือไม่ครับ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานคณะกรรมการ เทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .2562 
แปรญัติ   ไว้ทุกประการ ในวาระท่ี 2 ได้โปรดยกมือครับ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงร่างเดิม ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .2562 ไว้ทุกประการ ในวาระท่ี 2 

 
 วาระที่ 4.1.3 ข้ันลงมติ 
 
นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น 
ประธานสภาเทศบาล อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  ในวาระท่ี ๓ ซึ่งการพิจารณาใน วาระท่ี ๓ จะไม่มีการ

อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร สมาชิกสภาท่านใด
จะเสนอในท่ีประชุมสภาหรือไม่ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

/นายทอน  ใจดี… 



~ ๒๗ ~ 
 

 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มี ขอมติในท่ีประชุมว่าหากเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ให้เป็นเทศบัญญัติเทศบาล

ตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี ๓  ขอให้
ยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มติเห็นชอบ ให้อนุมัติใหใ้ห้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ี

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี ๓  (จํานวน 12 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี  หลังจากท่ีประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ในวันนี้แล้ว ทางประธานสภาจะ

เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2562 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2   ญัตติเร่ือง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง การควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  
ในวาระท่ี 4.2.1 (ขั้นรับหลักการ) 
 

นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระที่ ๔.2 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
นายถาวร อ่อนนวล      ระเบียบวาระที่ ๔.2 ญัตติเร่ือง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง การควบคุมการ
นายกเทศมนตรี  ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน กระผมนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีต าบลเวียง บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเวียง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง 4.2  ญัตติเรื่อง    
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2562  ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ 

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเวียง 

เหตุผล 
เพื่อเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ การควบคุมการ

ฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตําบลเวียง โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง      
(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕62 ประกอบพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย 
 



~ ๒๘ ~ 
 

/เนื้อสัตว์... 
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลเวียง จึงสมควรตราเทศบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตําบลเวียง 

 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง 

เร่ือง ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 
**************************************** 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง ว่าด้วยการควบคุมการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕62 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลเวียง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
เวียงและผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเวียง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทนข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ท่ีมิใช่สัตว์ปุา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ 
แกะ สุกรและสัตว์อื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“เนื้อสัตว์” หมายความว่า เนื้อหรือสัตว์อื่นของสัตว์ที่ตายแล้ว ซึ่งมิได้ปรุงแต่งให้เป็น
อาหารหรือมิได้ปรุงแต่งเพื่อให้คงอยู่ไม่เปื่อยเน่า ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในร่างแห่งสัตว์นั้นหรือ
ชําแหละแล้ว 

“โรงพักสัตว์” หมายความว่า สถานท่ีพักสัตว์หรือกักสัตว์ก่อนทําการฆ่า 
“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า สถานท่ีท่ีกําหนดให้ทําการฆ่าสัตว์ตามเทศบัญญัตินี้ 
“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า สัตวแพทย์หรือบุคคลอื่น ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าท่ีตรวจโรคซึ่งมีในสัตว์หรือเนื้อสัตว์ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลเวียง 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี”หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏิบัติตาม 

เทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

เพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดท่ีต้ัง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับส่ิงปลูกสร้าง และสุขลักษณะ

ของโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
(๒) กําหนดวัน เวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 
 
 

/(๓) กําหนดหลักเกณฑ์… 
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(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีท่ีรวบรวมหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การระบายน้ํา
ท้ิง การระบายอากาศ การจัดให้มีการปูองกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและปูองกันการระบาดของ
โรคติดต่อ ตลอดจนกําหนดค่าบริการอื่นๆ 

ข้อ ๖ ผู้ใดมีความประสงค์จะต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ให้ขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

คําขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท่ีเทศบัญญัตินี้กําหนด แต่อย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ปี ท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต 
(๒) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต้องยื่น

เอกสาร 
(๓) หลักฐานหรือสําเนาแสดงการเป็นนิติบุคคลพร้อมกับคําขอด้วยสถานท่ีต้ังโรงฆ่า

สัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายได้รับคําขอตาม

วรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายตรวจพิจารณา
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้หรือไม่ แล้ว
ดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอ 

ข้อ ๗ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไข
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้ขอรับไม่มาแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังให้การขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๖ เป็นอันส้ินผล 

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคํา
ขอรับใบอนุญาตท่ีถูกต้อง 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ต้องแสดงใบอนุญาต
ไว้ ณ ท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ของตนเอง 

ข้อ ๙ ในกรณีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ สูญหาย บุบ
สลาย หรือถูกทําลายให้ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ยื่นคําขอรับ
ใบแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบการสูญหาย บุบสลาย หรือถูก
ทําลาย 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดมีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งจํานวนสัตว์ท่ีจะฆ่า วันและเวลาท่ีจะ
ดําเนินการฆ่าสัตว์ และช่ือของโรงฆ่าสัตว์ตามแบบท่ีเทศบัญญัตินี้กําหนดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราท่ีกําหนดในท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีเป็นโรงฆ่าสัตว์ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอื่นใด ท่ีได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี ให้เสียค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ ค่าบริการโรงพักสัตว์ และค่าบริการอื่นๆ 
ตามอัตราท่ีกําหนดในท้ายเทศบัญญัตินี้ด้วย 

/เมื่อพนักงาน… 
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เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกหลักฐาน
การรับแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ท่ีประสงค์จะฆ่าสัตว์ โดยกําหนดวันและเวลาในการฆ่าสัตว์
ดังกล่าวตามแบบท่ีเทศบัญญัตินี้กําหนด 

ข้อ ๑๑ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ได้ไม่เกินครั้งละ
หนึ่งเดือน 

ข้อ ๑๒ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระทํา
ความผิดในเหตุอย่างเดียวกันอีกภายในหนึ่งปี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๓ ก่อนส่ังพักใช้ใบอนุญาตข้อ ๑๑ หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนด 

การส่งหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับใบอนุญาตในกรณีท่ีไม่พบตัวผู้รับ
ใบอนุญาตให้ปิดหนังสือเตือนไว้ ณ สถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
ได้รับทราบคําเตือนนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดหนังสือเตือน 

ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ และ
ข้อ ๑๒ ให้นําข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗ ให้ผู้ท่ีประสงค์จะฆ่าสัตว์นําสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์และ

จะต้องฆ่าสัตว์นั้นในโรงฆ่าสัตว์ตามวันและเวลาท่ีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีกําหนดตามข้อ ๑๐ 
วรรคสาม 

ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําสัตว์ออกจากโรงพักสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ข้อ ๑๗ ในกรณีดังต่อไปนี้ จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 

(๑) การฆ่าสัตว์ซึ่งต้องฆ่า ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะตามพิธีกรรมในทางศาสนา 
(๒) การฆ่าสัตว์ในท้องท่ีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประกาศเป็นครั้งคราวว่าเป็น

ท้องท่ีกันดารและจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องท่ีนั้น 
(๓) การฆ่าสัตว์ในกรณีท่ีมีเหตุสมควรพิเศษ 
ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว์ มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ท่ีจะฆ่านั้นเป็นโรค

ระบาดหรือเป็นโรคหรือมีลักษณะว่าไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์เช่นนั้นเป็นอาหาร ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ 

ภายหลังท่ีได้ทําการตรวจพิสูจน์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจมีคําส่ังให้งดการฆ่าสัตว์
นั้นได้ ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ท่ีจะฆ่านั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นโรคหรือมีลักษณะว่าไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์เช่นนั้นเป็นอาหาร ให้พนั กงานเจ้าหน้าท่ีคืนเงินอากรและ
ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ท่ีประสงค์จะฆ่าสัตว์นั้น 

ข้อ ๑๙ เมื่อได้ฆ่าสัตว์แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนําเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนท่ีเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ีประทับตรารับรองให้จําหน่ายท่ีเนื้อสัตว์นั้นแล้ว 

/ในกรณีท่ี… 
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ในกรณีท่ีปรากฏแก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ ว่าเนื้อสัตว์ของสัตว์ท่ีได้ฆ่าเป็นโรคหรือมี
ลักษณะว่าไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์เช่นนั้นเป็นอาหาร ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจ
ทําลายเนื้อสัตว์นั้นเสียท้ังตัวหรือบางส่วน 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเอง หรือท่ีมิได้ถูกฆ่าตามเทศ
บัญญัตินี้ ให้นําเนื้อสัตว์ของสัตว์นั้น ซึ่งอยู่ในสภาพท่ียังมิได้ชําแหละไปให้พนักงานตรวจโรค
สัตว์ตรวจ หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์นั้นก็ได้ 
ท้ังนี้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีเทศบัญญัตินี้กําหนด เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ได้ตรวจ
แล้วเห็นว่าเป็นเนื้อสัตว์ท่ีควรใช้เป็นอาหารได้ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประทับตรารับรองให้
จําหน่ายท่ีเนื้อสัตว์นั้นแล้วจึงให้จําหน่ายได้ 

ในกรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว์เห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ให้
นําข้อ๑๙ วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งเนื้อสัตว์ท่ีถูกฆ่าโดยมิได้แจ้ง
ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 

๘ หรือข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๕ ต้องระวางโทษ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเป็นโคหรือกระบือ ปรับตัวละไม่เกินห้าร้อยบาทตามรายตัวสัตว์ที่ฆ่า 
(๒) ถ้าเป็นสัตว์นอกจากโคหรือกระบือ ปรับตัวละไม่เกินสองร้อยบาทเรียงตามราย

ตัวสัตว์ที่ฆ่า 
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ผู้ใดฆ่าสัตว์เกิน

จํานวนสัตว์ที่ผู้ประสงค์จะฆ่าได้แจ้งไว้ตามข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวสัตว์ท่ี
ฆ่าเกินจํานวนตัวละไม่เกินห้าร้อยบาทหรือสองร้อยบาทตามข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ ให้นายกเทศมนตรีตําบลเวียง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

อัตราค่าอากรและค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  

พ.ศ. 2562 
................................................... 

ข้อ ๑. ให้เรียกเก็บอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
โค       ตัวละ  ๑๒  บาท 
กระบือ       ตัวละ  ๑๕  บาท 
สุกร       ตัวละ  ๑๐  บาท 
สุกรท่ีมีน้ําหนักต่ํากว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม   ตัวละ  ๕  บาท 
แพะหรือแกะ      ตัวละ  ๔  บาท 
ไก่ เป็ด หรือห่าน     ตัวละ  ๑๐  สตางค์ 

/ข้อ ๒.  … 
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ข้อ ๒.  สําหรับการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยราชการ
อื่นใดท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้เรียกเก็บค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ และค่าบริการโรงพักสัตว์
ตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
 (ก.) ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ 

โค      ตัวละ  20  บาท 
กระบือ      ตัวละ  25  บาท 
สุกร      ตัวละ  ๑๕  บาท 
แพะ หรือแกะ     ตัวละ  10 บาท 
ไก่      ตัวละ  ๓๐  สตางค์ 
เป็ด      ตัวละ  ๕๐  สตางค์ 
ห่าน      ตัวละ  ๑  บาท 

(ข.) ค่าบริการโรงพักสัตว์     คอกละ 600  บาทต่อเดือน 
(ค.) ค่าบริการชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ 

   โค กระบือ    ตัวละ  300 บาท 
   สุกรมีน้ําหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม ตัวละ    250   บาท 

สุกรมีน้ําหนัก 120 กิโลกรัมขึ้นไป  ตัวละ  300  บาท 
แพะ หรือแกะ    ตัวละ  200   บาท 
ข้อ ๓.  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ของ

สัตว์ที่ตายเองหรือท่ีมิได้ถูกฆ่า ตามเทศบัญญัตินี้ ตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(ก.) ค่าพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

     ราชการของทางราชการ 
(ข.) ค่าเบ้ียเล้ียงของพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

       ราชการของราชการ 
(ค.) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 

โค      ตัวละ  20  บาท 
กระบือ      ตัวละ  25  บาท 
สุกร      ตัวละ  ๑5  บาท 
สุกรท่ีมีน้ําหนักต่ํากว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม  ตัวละ  10  บาท 
แพะ หรือแกะ     ตัวละ  10 บาท 
ไก่ เป็ด หรือห่าน    ตัวละ  20  สตางค์ 
ข้อ ๔.  ให้ยกเว้นค่าอากรการฆ่าสัตว์สําหรับการฆ่าสุกร ไก่ เป็ด หรือห่าน เพื่อ

ส่งออกจําหน่ายต่างประเทศ 
ข้อ ๕.  ให้ยกเว้นอากรการฆ่าสัตว์ ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ และค่าบริการโรงพักสัตว์ 

ในกรณีท่ีผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ในวันตรุษอิดิลอัฎฮา และวันเมาลิดนาบี ณ มัสยิด ในปีหนึ่งรวมกัน
ไม่เกินมัสยิดละสองครั้งและแต่ละครั้งให้ยกเว้นสําหรับโคและกระบือรวมกันไม่เกนิสองตัว 
สําหรับแพะหรือแกะรวมกันไม่เกินส่ีตัว 

 
/ข้อ ๖.... 



~ ๓๓ ~ 
 

ข้อ ๖.  ภายใต้บังคับข้อ ๕ การฆ่าไก่ เป็ด และห่านท่ีสามารถทําการฆ่านอกโรงฆ่า
สัตว์ตามข้อ ๑๗ ให้ยกเว้นอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม 
โรงพักสัตว์ แต่ถ้านํามาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอื่นใดท่ี
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้ยกเว้นเฉพาะอากรการฆ่าสัตว์ 

ข้อ ๗.  ให้ยกเว้นอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม
โรงพักสัตว์ สําหรับการฆ่าสัตว์เพื่อตรวจพิสูจน์หรือทดลองทางวิชาการ โดยเจ้าพนักงานผู้มี
อํานาจหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยราชการ หรือองค์การท่ีได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นการฆ่านอกโรงฆา่สัตว์หรือในโรงฆ่าสัตว์ก็ตาม 

ข้อ ๘.  ให้ยกเว้นอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม
โรงพักสัตว์ ให้แก่องค์การผลิตอาหารสําเร็จรูปเฉพาะการฆ่าสัตว์เพื่อผลิตอาหารสําเร็จรูป ณ 
โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ขององค์การผลิตอาหารสําเร็จรูป 

ข้อ ๙.  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่า
สัตว์ ฉบับละ 500 บาท 

ข้อ ๑๐. ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ ฉบับ 100 บาท 

 
จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 

 
นายทอน ใจดี ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเวียงได้แถลงร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุม 
ประธานสภาเทศบาล    การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่อง

อภิปรายขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  กระผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  

ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 (จํานวน 12 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  ญัตติร่างญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในวาระท่ี 4.2.2 ขั้นแปรญัตติ ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้น าเรียน
ช้ีแจง  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมครับ 

 

/นายนฤเบศ… 



~ ๓๔ ~ 
 

นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ  ประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ระบุว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยละเอียดท่ีประชุม
สภาท้องถิ่น  จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น   กําหนดตามวรรคหนึ่ง   ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอคําแปรญัตติ
ล่วงหน้า  เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และใน   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
 

นายทอน  ใจดี  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้กล่าวมา สมาชิกสภามีความคิดเห็นอย่างไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายแต่ง เวียงค า กระผมขอเสนอ ให้สภาเทศบาลต าบลเวียงอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี  ตามท่ี นายแต่ง เวียงคํา เสนอ ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นางรัตติยา อ่อนนวล ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทวน ใจดี  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายทอน  ใจดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

/นายทอน  ใจดี… 



~ ๓๕ ~ 
 

นายทอน  ใจดี  หากไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุมในการอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาเทศบาล โดยการยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว (จํานวน 12 เสียง) 
 
 วาระท่ี 4.2.2 ข้ันแปรญัตติ 

 
นายทอน  ใจดี  กระผม นายทอน ใจดี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ แปรญัติ มีท่านใดต้องการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุม
แปรญัติ   การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 หรือไม่ครับ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานคณะกรรมการ เทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 
แปรญัติ   ไว้ทุกประการ ในวาระท่ี 2 ได้โปรดยกมือครับ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงร่างเดิม ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  ไว้ทุกประการ ในวาระท่ี 2 

 
 วาระที่ 4.2.3 ข้ันลงมติ 
 
นายทอน  ใจดี  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
ประธานสภาเทศบาล และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี ๓ ซึ่งการพิจารณาใน วาระท่ี ๓ จะไม่มีการ

อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร สมาชิกสภาท่านใด
จะเสนอในท่ีประชุมสภาหรือไม่ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มี ขอมติในท่ีประชุมว่าหากเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ให้เป็น เทศบัญญัติเทศบาล

ตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี ๓      
ขอให้ยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มติเห็นชอบ ให้อนุมัติให้ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่า

สัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 เป็น เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี ๓  (จํานวน 12 เสียง) 

/นายทอน  ใจดี… 
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นายทอน  ใจดี  หลังจากท่ีประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 ในวันนี้แล้ว ทางประธานสภาจะ

เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2562 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติต่อไป 

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภา ครับ/เชิญครับ 
 
นายถาวร อ่อนนวล ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562  
นายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๒   

ณ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑  และมีผลให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ตามมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
๒๕๖๑ วันท่ี  ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2562  ลงวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  
2562  ซึ่งมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายท้ัง 14 โครงการ 

งานการเงินและบัญชี  กองคลัง เทศบาลตําบลเวียง  ได้ปิดงบบัญชี ณ วันส้ิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  พร้อมได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ งบประมาณ
ประจําปี   ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)  และ 
ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด   เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
ตามประกาศตามกระทรวงมหาดไทยฯ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ดังนั้น กองคลังเทศบาลตําบลเวียง  ขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๒ ดังนี ้

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
……………………………………. 

๑. สรุป รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เงินรายได้  ต้ังรับไว ้       ๒๕,289,7๐๐.๐๐  บาท  

รับจริง         ๒7,689,450.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.49 
เงินอุดหนุนท่ัวไปฯ ต้ังรับไว ้          ๗,8๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

รับจริง           ๗,984,233.๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ102.36 
เงินอุดหนุนท่ัวไปตามวัตถุประสงค์ ต้ังรับไว้         ๑6,049,600.๐๐  บาท  

รับจริง        ๑5,464,253.๐๐   บาท คิดเป็นร้อยละ  96.35 
 
 

/เงินรายได้… 
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   เงินรายได้ต้ังรับไว้ทั้งหมด รวมเป็นเงิน  49,139,300.00 บาท    
   เงินรายได้รับจริงทั้งหมด รวมเป็นเงิน   51,137,936.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.07 
 

รายจ่าย   ต้ังจ่าย       ๒๕,366,700.00    บาท  
จ่ายจริง      ๒3,017,463.98    บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.74 

เงินอุดหนุนท่ัวไปฯ  ต้ังจ่าย         ๗,756,016.00    บาท  
จ่ายจริง        ๗,084,553.60    บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.34 

เงินอุดหนุนท่ัวไปตามวัตถุประสงค์ ต้ังจ่าย      ๑6,016,584.00    บาท  
จ่ายจริง      ๑4,167,380.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ  88.45 

 
รายจ่าย ต้ังจ่ายไว้ทั้งหมด รวมเป็นเงิน  49,139,300.00 บาท    

   จ่ายจริงทั้งหมด รวมเป็นเงิน   44,269,397.58   บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.09 
 
   สรุป รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
   เงินรายได้รับจริง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน 51,137,936.55  บาท  คิดเป็นร้อยละ104.07 

จ่ายจริงทั้งหมด รวมเป็นเงิน   44,269,397.58   บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.09 
   รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง เป็นเงิน 6,868,538.97 บาท   
   ๒. รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561และ ๒๕๖๒  ดังนี้ 
   ๒.๑ ปีงบประมาณ 2561  

รายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน มี 1   รายการ ได้แก่ 
   1. โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง(ห้องคลัง) 
    จํานวนเงิน  748,๐๐๐.๐๐  บาท 

รายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    มี    1 รายการ   ได้แก่ 
   ๑. ค่าจัดซื้อม่านหน้าต่างแบบม่านปรับแสง UV   จํานวนเงิน   ๒๘,๖๓๓.๐๐  บาท 
   ๒.๒ ปีงบประมาณ 2562 
   รายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน มี 6   รายการ ได้แก่ 
   ๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.2   จํานวนเงิน    76,๐๐๐.๐๐   บาท 
   ๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.6            จํานวนเงิน   ๒6๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8                     จํานวนเงิน   170,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1             จํานวนเงิน    260,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ๕. โครงการก่อสร้างราวกั้นฝ่ัง ม. ๕                                    จํานวนเงิน         187,๐๐๐.๐๐       บาท 
   6. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ําคสล. ม.9  จํานวนเงิน     64,000.00  บาท 
       รวมเงินทั้งสิ้น ๑,017,๐๐๐.๐๐    บาท 

   รายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มี 7 รายการ ได้แก่ 
1.โครงการก่อสร้างพนงักันดิน คสล.  ม.4               จํานวนเงิน 116,๐๐๐.๐๐   บาท 
๒. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.  ม.4               จํานวนเงิน 204,๐๐๐.๐๐   บาท 
๓. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.  ม.3               จํานวนเงิน 320,๐๐๐.๐๐   บาท

 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  ม. 5                     จํานวนเงิน                90,๐๐๐.๐๐   บาท 
/5. โครงการ… 
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   5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  ม. 10                     จํานวนเงิน              320,๐๐๐.๐๐  บาท 
   6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  ม. ๙                        จํานวนเงิน              256,๐๐๐.๐๐  บาท 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ม.8                           จํานวนเงิน ๑2๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
     รวมเงินทั้งสิ้น 1,426,000.00   บาท 

   ๓. เงินสะสม   ณ วันที่   30   กันยายน  ๒๕๖2  จ านวนเงิน   51,477,961.22  บาท 
   หัก -  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท.  จํานวนเงิน  6,739,453.56  บาท 
       - ทุนสํารองเงินสะสม      จํานวนเงิน  17,493,927.28  บาท 
    เงินสะสมคงเหลือ   27,244,580.38  บาท 
          - สํารองงบบุคลากร (ประมาณ) 1,342,690บาทต่อเดือน ๖ เดือน จํานวน 8,056,140.00  บาท 

-  สํารองจ่ายประจําท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) 969,400.00 บาทต่อเดือน 
จํานวนเงิน     2,908,200.00  บาท  

    เงินสะสมคงเหลือ   16,280,240.38  บาท 
       - สํารองกรณีสาธารณภัย  ๑๐% ของเงินสะสมคงเหลือ  จํานวนเงิน  1,628,028.04  บาท 

    คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใช้จ่ายได้  จํานวนเงิน 14,652,216.34   บาท 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561- 
ประธานสภาเทศบาล    2564) (ห้วงเดือนธันวาคม) ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภา ครับ/เชิญครับ 
 
นายถาวร อ่อนนวล ระเบียบวาระท่ี ๕.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561- 
นายกเทศมนตรี  2564) (ห้วงเดือนธันวาคม) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ยกเลิกความ
ใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พ้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี”  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖4) ประจําปี ๒๕62 ห้วง
เดือนธันวาคม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี ๒๕62 วันท่ี ๒5 พฤศจิกายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลเวียง และได้สรุปผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

/เทศบาลตําบลเวียง… 
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เทศบาลตําบลเวียง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี    
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ  ท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนนํามาจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเทศบาล
ตําบลเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เมื่อวันท่ี ๓1 
ตุลาคม ๒๕๕9 โดยในปี ๒๕62 มีโครงการรวม 5 ยุทศาสตร์ จํานวน  ๑70 โครงการ 
งบประมาณ 52,068,50๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

๑ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  จํานวน 65 โครงการ  
งบประมาณ 28,761,0๐๐.- บาท 

๒.  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 70 โครงการ งบประมาณ 17,598,50๐.- บาท 

๓.  ยุทธศาสตร์ ด้ านบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม           
จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,145,๐๐๐.- บาท 

    ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  จํานวน 15 โครงการ  
งบประมาณ 1,018,๐๐๐.- บาท 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  จํานวน 15 
โครงการงบประมาณ 2,546,๐๐๐.- บาท  

 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันท่ี 19 

กันยายน ๒๕61  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 80 โครงการ 
งบประมาณ 20,395,750.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการที่ได้รับอนุมัติ 17 โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 3,138,๐0๐.- บาท  

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม  
โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 49 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 14,706,75๐.- บาท 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ 4 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑,655,๐๐๐.- บาท 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   โครงการท่ีได้รับ
อนุมัติ  4 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 66,๐๐๐ บาท 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โครงการท่ีได้รับ
อนุมัติ 6 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ  830,00๐.- บาท 

 
 
 
 

/การเบิกจ่าย… 



~ ๔๐ ~ 
 

    การเบิกจ่าย 
ต้ังแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมาเทศบาล

ตําบลเวียง  ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วดังนี้ 
 โครงการ 59 โครงการ    งบประมาณ  15,029,624.50 บาท 
 กันเงินเหล่ือมปี 12 โครงการ  งบประมาณ    2,256,000.-    บาท 

(ท้ังลงนามและไม่ลงนาม)    
ไม่ได้ดําเนินการ 9 โครงการ   งบประมาณ 715,000.- บาท 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
1.โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ  ส่วนมากขาดการประชาสัมพันธ์ เช่น ลอยกระทง  

สามารถบูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน หรือชุมชนได้หรือไม่ 
2.โครงการโครงสร้างพื้นฐาน การดูแลปากท้องชาวบ้าน ขอให้เร่งรัดดําเนินการไม่

ควรปล่อยให้งบประมาณตก 
3.ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การ

แข่งขันกีฬาประจําตําบล ซึ่งสามารถบรูณาการร่วมกับ โรงเรียน และหมู่บ้านได้ เป็นการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ประชาสัมพันธ์ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังช้ีแจง 
นายกเทศมนตรี  ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบครับ 
 
น.ส.ณัฐชา  ขันทะวงศ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน ขอ
ผู้อ านวยการกองคลัง ประชาสัมพันธ์ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ออกให้บริการ 

จัดเก็บข้อมูล รายละเอียดกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตาม
หมู่บ้านเมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมา ซึ่งทางเทศบาลยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองในท่ีดินและ ส่ิ งปลูกสร้าง ท้ัง โฉนด      
นส.3ก. ส.ป.ก. หนังสือสําคัญท่ีหลวง (น.ส.ล.) ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเวียง ท่ียังไม่ได้ให้
ข้อมูล ช่วยแจ้งข้อมูลกรรมสิทธิ์และครอบครอง หรือการทําประโยชน์ ในท่ีดินตามท่ีกล่าวมา
ข้างต้น โดยสามารถแจ้งได้ท่ีกองคลัง เทศบาลตําบลเวียง รายละเอียดดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดินพร้อมระบุ ลักษณะและขนาดของส่ิงปลูกสร้าง ว่าใช้ทํา

ประโยชน์อะไร เช่น ท่ีอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือหารายได้ (ระบุขนาดพื้นท่ี) หรือใช้ท่ีดิน
เกษตรกรรม ให้ระบุว่าปลูกอะไร อาทิ นา นาเช่า สวนลําไย สวนยาง เป็นต้น หรือเป็นท่ีว่าง
เปล่า ท้ังนี้ ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูล ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
/เมื่อได้ข้อมูล… 



~ ๔๑ ~ 
 

เมื่อได้ข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเรียบร้อย ทาง
เทศบาลตําบลเวียงจะดําเนินการประกาศบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ของเทศบาล
ตําบลเวียง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียง ซึ่งหากเห็นว่ารายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้
จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อเทศบาลตําบลเวียงได้ จึงขอความ
ร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ขอเชิญผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯช้ีแจง 
นายกเทศมนตรี  รายละเอียดให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบครับ 
 
 
นายชาตรี นิลค า  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล      ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเอดส์โลก โดยจะจัดขึ้นในวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 เวลา 

08.00 น. โดยเดินขบวน ณ ตลาดสดบ้านทราย การแต่งกาย เส้ือสีเหลือง ครับ 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี ๒๕62 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 

 
 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่  28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62 
 

 
                               (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นางใย  เมืองมูล)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายวิรัตน์ เวียงคํา)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (กรรมการ)       
                                                   (นางรัตติยา อ่อนนวล)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


