
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 3 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทะโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทะโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต. ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นางประภาพร  เกษเกษร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกษร  
7 นางสุริวิภา  สัพโส หัวหน้าสำนักปลัด สุริวิภา  สัพโส  
8 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
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   เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ประธานฯ สวัสดีครับ  ท่านรองประธาน  เลขานุการสภาฯ  เลขา  เพ่ือนสมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ใน

ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี 2563  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม  ตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาว  ปลายฝนต้นหนาว  ลมแรง  สิ่งที่
ตามมาก็คือภัยธรรมชาติ  วาตภัย  ไฟไหม้  ไฟป่า  อันเกิดจากความแห้งแล้ง  ขอให้ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรภายในหมู่บ้านเราให้ทราบ  ถ้าเหตุแจ้งจาก อบต.ด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากไฟ  ทุกท่านคงทราบดี  ครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ 3.1 ข้อบัญญัติเรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563  เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและเพ่ือป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  ต่อสภา  เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบประกาศใช้บังคับต่อไป  เชิญครับ 

นางประภาพร  เกษเกษร เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ  คะ  ขอนำเรียนบันทึกหลักการและ 
 นักวิเคราะห์ฯ เหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนัข

และแมว พ.ศ. 2563  
 หลักการ 
  ตามมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้อำนาจราชการ

ส่วนท้องถิ่นในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์โดย
กำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นเขตการ
ควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด  หรือเป็น
เขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

 เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  ปัอง

กันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุรำคาญป้องกันไม่ให้สุนัขและ
แมวทำร้ายผู้อ้ืนป้องกันอันตรายจากเชื้อที่เกิดจากสุนัขและแมวและดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพ
ของสุนัขและแมวโดยการจัดทำทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   
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 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4,9,13 แห่งพระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  มาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา 71  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 
2552  ประกอบกับมาตรา  16(21)  แห่งพระราชกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  จึงเสนอข้อบัญญัติ
นี้ต่อสภาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป  ส่วนรายละเอียดตามสำเนาเอกสารอยู่ในมือทุกท่านแล้ว  
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  แบ่งเป็น  6  หมวด 

     หมวดที่ 1 
     บททั่วไป 
 ให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นเขตการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวห้ามผู้ใด

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  ในที่หรือทางสาธารณะ  สถานที่ที่ไม่ใช่เคหะสถานของตน  หรือที่อ่ืนใด
นอกสถานที่เลี้ยงในเขตตำบลทุ่งแก  โดยเด็ดขาดการดำเนินการตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้หาก
เจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถดำเนินการได้เองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน  โดยมี
หนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

     หมวดที่ 2 
    การจัดทำทะเบียนสุนัขและแมว 
  
     หมวดที่ 3 
    การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 
 
     หมวดที่ 4 
    การนำสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 
 
     หมวดที่ 5 
    อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
     หมวดที่ 6 
            บทกำหนดโทษ 
 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอนำเรียนเพียงแค่นี้ก่อน ทางสภา  หรือผู้เข้าร่วมประชุม
สภา  สงสัยในหมวดใดข้อไหนสอบถามไหมคะ  สอบถามผ่านทางสภา ขอบคุณทางสภาฯ   

ที่ประชุม ไดม้ีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา  ครับ  ผมขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  เห็นชอบเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติ  ประกาศใช้บังคับต่อไป  ถ้าท่าน
สมาชิกสภา  เห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 14  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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 3.2  พิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย  พ.ศ. 2564  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่
ถูกต้องด้วยลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดและรำคาญไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเชิญเจ้าหน้าที่
ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 ครับ 

นางสุริวิภา  สัพโส เรียนประธานสภาฯ  รองประธาน  เลขาสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารท่านปลัด  เจ้าหน้าที่  ผู้นำ 
 หน.สำนักปลัด ทุกท่าน  ดิฉันขอนำเรียนร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2564   
     หลักการ 
 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
     เหตุผล 
 โดยการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  การ

จัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนซึ่งการจัดการขยะมูลฝอย
ทั่วไปมีข้ันตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บขนและกำจัดสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  หลักการอนุญาตให้บุคคลบุคคลใดเป็น
ผู้ดำเนินการรับทำการจัดเก็บ ขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำการเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน  หรือกำจัด
มูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็น
ผู้ดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ ขน  หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป  โดยทำการเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน  ด้วยการคิดค่าบริการจึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  โดยที่เป็นการสมควรให้มี  
ข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67(2)(7) และมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  และมาตรา 
34/3(2)  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 
2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  16(18) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และประกาศของกระทรวงมหาดไทย  
เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 2560  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560  
ต่อสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติประกาศบังคับใช้ต่อไป  โดยแบ่งเป็น  6  หมวด 

 หมวดที่ 1  บททั่วไป 
  การกำจัดการมูลฝอยทั่วไป  ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นใน

การดำเนินการราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

 หมวดที่ 2  หลักเกฑณ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  แบ่งเป็น 
2  ส่วน 

 ส่วนที่ 1  การเก็บมูลฝอยทั่วไป 
  เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไปให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูล

ฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชนโดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจาก
มูลฝอยทั่วไปด้วย 
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 ส่วนที่ 2  การกำจัดมูลฝอยทั่วไป  ให้ดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด  เช่น  การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   
การเผาในเตาเผา  การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ  การกำจัดแบบผสมผสาน   วิธีอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีกำหนด 

 หมวดที่ 3  ใบอนุญาต 
  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการกิจการรับทำการขน  หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป  โดยทำเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 หมวดที่ 4  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนส่งมูลฝอย

ทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนส่งและกำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่
กำหนดไว้ 

 หมวดที่ 5  บทกำหนดโทษ 
  ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนด

โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ส่วนรายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่ทุกท่านมี   
มีท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจ  จะสอบถามไหมคะ  ของคุณประธานสภาคะ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบหรือไม่กับข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  พ.ศ.2564  ถ้าเห็นชอบโปรดใช้สิทธิด้วยการยกมือให้พ้นศีรษะ  ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ 4.1  ข้อบัญญัติตำบล  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  การแต่งผม  
พุทธศักราช 2563 ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เชิญท่าน  ผอ.กองคลัง  ชี้แจง  เชิญครับ 

นางดวงจันทร์  เมฆวัน เรียนประธานสภา  รองประธาน  เลขาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผูบ้ริหาร  ปลัด  เจ้าหน้าที่  และผู้นำทุกท่าน 
   ผอ.กองคลัง คะและผู้นำทุกท่านคะ  นางดวงจันทร์  เมฆวัน  ผอ.กองคลัง  ขอนำเรียนร่างข้อบัญญัติขององค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  การแต่งผม  
ตามสำเนาเอกสาร  ดูไปพร้อมกัน 

 หลักการ 
  เพ่ือให้มีข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  การแต่งผม  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ให้
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   
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 เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม  

โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท
การแต่งผมปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอ  การออกใบอนุญาต  ใบ
แทนใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม  อาศัยอำนจตามความใน  มาตรา 71  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)
และมาตรา  32  มาตรา 54  มาตรา 55  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทการแต่งผม  พ.ศ. 2563  เสนอต่อสภา  เพ่ือให้ความเห็นขอบต่อไป  
รายละเอียดตามเอกสาร 

   อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
               ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
            เรื่อง   การแต่งผม พ.ศ. 2563 
 การแต่งผม 

ก. สถานที่ตัดผมชายและหญิง  ทำการตัดผม  ตัดหนวด  โกนผม  โกนเครา  กันหน้า  กันคอ  นวด
หน้า  สระผม  ย้อมผม 
1. สถานที่ที่มีเก้าอ้ีตัดผมไม่เกิน 2  ตัว  ค่าธรรมเนียม  200  บาท 
2. สถานที่ที่มีเก้าอ้ีตั้งแต่ 3 ตัว  แต่ไม่เกิน 6  ตัว  ค่าธรรมเนียม  400  บาท 
3. สถานที่ที่มีเก้าอ้ีตัดผมเกินกว่า 6 ตัว  ค่าธรรมเนียม  600 บาท 

ข. ผู้รับจ้างแต่งผม  ทำการตัดผม  ตัดหนวด  โกนผม  ขน  หนวด  เครา  กันหน้า  กันคอ  นวดหน้า  
สระผม  ย้อมผม  ตัดผม  หรือจัดทรงผม  ค่าธรรมเนียม  50  บาท 
จึงขอนำเรียนร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  การ
แต่งผม  พ.ศ. 2563  ต่อที่ประชุมสภา  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบคะ 

 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีการอภิปรายพอสมควร 
 

ประธานฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบหรือไม่กับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ  ประเภทการแต่งผม  พ.ศ. 2563  เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 
บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้าเห็นชอบ  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 4.2  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหาร  และสถานที่สะสม
อาหาร   พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ท่าน ผอ.กองคลัง  เชิญครับ 
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นางดวงจันทร์  เมฆวัน เรียนประธานสภาฯ  รองประธานฯ  เลขา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  เจ้าหน้าที่ 
    ผอ.กองคลัง และผู้นำทุกท่านคะ  ฉันนางดวงจันทร์  เมฆวัน  ผอ.กองคลัง  ขอเรียนชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2563  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เพื่อให้ทางสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 หลักการ 
  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา  40 มาตรา 48  มาตรา 54  มาตรา 55 มาตรา 

63  มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 เหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  สถานที่จำหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  มาบังคับใช้จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติขึ้น  เพ่ือใช้เป็นหลักการใน
การดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  อัตรา  ค่าธรรมเนียม  ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งแก  สถานที่จำหน่ายอาหาร  หมายความว่า  อาหาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆที่
มิใช่ที่หรือที่สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริโภคได้ทันทีท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นนำไปบริโภคท่ี
อ่ืนก็ตาม 

  สถานที่สะสมอาหาร  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่หรือที่
สาธารณะที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด  หรือของแห้ง  หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืน
ใด  ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  อาหารสด  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอ่ืนๆที่มีสภาพ
เป็นของสด 

  อาหารที่ปรุงสำเร็จ  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านการทำ  ประกอบหรือปรุงสำเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

  อาหารแห้ง  หมายความว่า  อาหารผ่านกระบวนการทำให้แห้งโดยการรมควัน  ตากแห้ง  หรือ
วิธีการใด  เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารและเก็บรักษาได้นาน 

  เครื่องปรุงรส  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้กระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบรสชาติ  กลิ่นรส  
ชวนรับประทาน    เช่น  เกลอื  น้ำปลา  ซอส  ผงชูรส  เปน็ต้น  

  วัสดุเจือปนอาหาร  หมายความว่า  วัสดุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่
สำคัญของอาหาร  ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตามแต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์
ทางเทคโนโลยีการผลิตการแต่งสีอาหาร  การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร  ทั้งนี้ในความหมายรวมถึงวัตถุที่
มิได้เจือปนในอาหารแต่มีภาชนะบรรจุไว้โดยเฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพ่ือประโยชน์ดังกล่าว
ข้างต้น  เช่น  วัตถุกับชิ้นเป็นต้น 

  ตามความในวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมหรือเพ่ิมหรือปรับให้คุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร  เช่น  โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรท  วิตามิน  เกลือแร่   

  ผู้สัมผัสอาหาร  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้อบกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม  ปรุง  
ประกอบ  จำหน่าย  และเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการสร้างและเก็บภาชนะ 
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  ผู้ประกอบกิจการ  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้ง  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  กำกับ  
ดูแล  ดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารขึ้น 

  หมวดที่ 1  บททั่วไป 
  ผู้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และ

เงื่อนไขท่ีกำหนดตาม  ข้อบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   

  หมวดที่ 2  สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร 
  สถานทีแ่ละบริเวณท่ีใช้ทำประกอบ  หรือปรุงอาหาร  ที่ใช้จำหน่ายอาหารและที่จัดไว้สำหรับ

บริโภคอาหารต้องมีลักษณะต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  มีการระบายอาการเพียงพอ  มีความเข้ม
ของแสงสว่างเพียงพอ 

  หมวด  3  สุขลักษณะในการดำเนินการสถานที่สะสมอาหาร 
  ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการประกอบอาหารกิจการ

ถูกต้องสุขลักษณะ  เช่น  ที่ฝัง  เผา  หรือเก็บศพ  ที่เททิ้งปฏิกูล  ที่เลี้ยงสัตว์ 
  หมวด 4  ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ซี่งมีพ้ืนที่เก็บสอง

ร้อยตารางเมตร  และมิใช่การขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  - ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือตาม

พ้ืนที่ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
  หมวด 5   ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและการแจ้งตามอัตราที่กำหนไว้  

ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่มีการขอต่อใบอนุญาต  
หรือในวันที่มาแจ้ง  และก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด  ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างชำระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้ขอกเลิกกิจการดำเนินการกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

  หมวด 6 บทกำหนดโทษ 
  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
  สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตรและมิใช่การขายของ
ในตลาด 

  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  10  ตารางเมตร   20  บาท 
  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  10  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร  50  บาท 
  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  25  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร  100 บาท 
  พ้ืนทีป่ระกอบการเกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร  150  บาท 
  พ้ืนที่ประกอบการ  เกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร  200  บาท 
 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน  สองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
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  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร      200  บาท 
  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  400  ตารางเมตร  300  บาท 
  พ้ืนที่ประกอบการ  เกิน  400  ตารางเมตร  ขึ้นไป  500  บาท 
 ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2563  ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ต่อสภา  ขอให้ทางสภา
ดำเนินการต่อไปขอให้ทางสภาดำเนินการต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

ประธานฯ ขอบคุณท่าน ผอ.กองคลัง  ครับ  ท่านสมาชิกสภามีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ครับ  ข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  เพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามความในมาตรา  40,48,54,55,58 และมาตรา  63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ผมขอมติในที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบหรือไม่  กับข้อบัญญัติเรื่อง
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกต่อไป  
ถ้าท่านสมาชิกสภาเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมมีอะไรจะชี้แจงสอบถามหรือมีปัญหาความต้องการและความ
เดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านมานำเสนอผ่านทางสภาเพ่ือหาทางแก้ไข มีไหมครับ  เชิญท่านนายกครับ 

นายวิจาณ์  มุทาพร ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ผมีเรื่องชี้แจงกับท่านสมาชิกสภาและท่านผู้นำทุกหมู่บ้านคือทางคณะ 
        นายกฯ ผู้บริหารได้ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับทุกหมู่บ้านของให้ประชาคมหมู่บ้านถึงปัญหาความ

ต้องการเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนรองบประมาณไม่ไหว  มีความต้องการทำเร่งด่วน  ชี้แจงหลักการ
เหตุผล  วัตถุประสงค์  และผมที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการเสร็จสิ้น ข้อสำคัญโครงการนั้นต้องมีใน
แผนพัฒนา 5  ปี  ก่อนเดือนธันวาคม  ที่จะมีการประชุมสภาครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ต้องเป็นความเดือนร้อน  และเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  นะครับ  ขอบคุณ 

ประธานฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น 

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
                                           (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 

                        เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
        (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

            ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
4 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 
 
 
 


