บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เวลา 09.30 น.
..........................................................
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
รายชื่อ
1
นายสหเดช แก้วมะณี
2
นางสุนิสา อภัยจิต
3
นายยม ชุ่มยิ้ม
4
นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย
5
นายสมพงษ์ สุขทอง
6
นายศิริชัย ตันเจริญ
7
นายพินิจ บุญปกครอง
8
นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
9
นายอานวย เฉลิมฤกษ์
10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ
12 นางสมหมาย สุภาภพ
13 นายกวิน แย้มฤดี
14 นายทวี กันภัย
15 นายสาราญ สังข์ทอง
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.สายทอง
รองประธานสภา อบต.สายทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชือ่
สหเดช แก้วมะณี
สุนิสา อภัยจิต
ยม ชุ่มยิ้ม
เลอศักดิ์ จันทร์ไทย
สมพงษ์ สุขทอง
ศิริชัย ตันเจริญ
พินิจ บุญปกครอง
วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
อานวย เฉลิมฤกษ์
มานะศิลป์ คงเจริญ
วิรัตน์ ชูชีพ
สมหมาย สุภาภพ
- ไม่มา ทวี กันภัย
สาราญ สังข์ทอง
ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ

หมายเหตุ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตาแหน่ง
นายก อบต.สายทอง
รองนายก อบต.สายทอง
รองนายก อบต.สายทอง
เลขานุการนายก
รองปลัด อบต.สายทอง
นักพัฒนาชุมชน
ผอ.กองช่าง
นักวิชาการคลัง

ลายมือชือ่
สมศักดิ์ นิ่มพงษ์
เยื้อง มาประเสริฐ
อุบล เฉลิมจักร์
ประกอบ คุ้มดิษฐ์
ณรงค์ชัย หลักเมือง
อภิชาติ เพชรคุ้ม
กันยารัตน์ เผ่นโผน
วราภรณ์ ชัยกุล

หมายเหตุ

รายชื่อ
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายเยื้อง มาประเสริฐ
น.ส.อุบล เฉลิมจักร์
จ.ส.ต.ประกอบ คุ้มดิษฐ์
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
นายอภิชาติ เพชรคุ้ม
นางกันยารัตน์ เผ่นโผน
น.ส.วราภรณ์ ชัยกุล

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม

จานวน 1๕ คน
จานวน ๑ คน
1. นายกวิน แย้มฤดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น.
นางสาวธัญทิพย์ ฯ
บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจานวน 1๕ ท่าน ถือว่าครบ
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ ป ระชุ ม และมี ผู้ น าเข้ า ร่ ว ม และกล่ า วเชิ ญ นายสหเดช แก้ ว มะณี ต าแหน่ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายสหเดช ฯ
เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอดาเนินการประชุมฯ
ประธานสภา ฯ
ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสหเดช ฯ
นะนาตัวข้าราชการโอน (ย้าย) ทาสังกัด อบต.สายทอง จานวน 2 ราย คือ
ประธานสภา ฯ
1. นายณรงค์ชัย หลักเมือง โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลลางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
จ.ฉะเชิงเทรา
2. นางกันยารัตน์ เผ่นโผน โอน (ย้าย) มาจาก อบต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นายสหเดช ฯ
ตามที่ได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2/25๖0
ประธานสภา ฯ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นั้น ขอให้สมาชิกสภา ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการ
สภาฯ เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอลงมติที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายสหเดช ฯ
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญผู้บริหาร
ประธานสภา ฯ
ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
นายสมศักดิ์ฯ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 สานักปลัด
นายก อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ า ยโครงการฝึ ก อบรมและทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน ตั้ ง ไว้ 400,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 45,600 บาท เหลือเงิน 354,400 บาท ขอโอน(ลด)มาตั้งรายการใหม่
โอน (เพิ่ม)
1.1 ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร จานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 99,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
198,000 บาท เพื่อติดตั้งประดับ ณ หน้า อบต.สายทอง และหมู่ที่ 5 ประดับ
โดยจั ด หาตามราคาท้ อ งตลาดเนื่ อ งจากไม่ มี ใ นบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
คุณลักษณะเป็นไฟเบอร์กลาส กรอบซุ้มขนาด ไม่น้อยกว่า 190 x 315 ซม.
มีตราสัญลักษณ์ มวก. อยู่ด้านเหนือซุ้มความสูงไม่น้อยกว่า 50 ซม.
พาน

พุ่มเงินพุ่มทอง อย่างละ 1 พาน ความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. ป้ายทรงพระ
เจริญใต้รูปครุฑ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซม. ฐานยาว ไม่น้อยกว่า 260 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 70 ซม. ป้ ายชื่อหน่วยงานพร้อมโครง
เหล็กค้ายัน
1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน
32,000 บาท คุณลักษณะคือ จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 CHz หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มี ห น่ ว ยความจ าหลั ก (RAM) ชนิ ด DDR 3 หรื อ ดี ก ว่ า มี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล hard dive ชนิด sata หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 tb หรือชนิด solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 cb
จานวน 1 หน่วย
- มี dvd – rw หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย network interface แบบ 10/100/1000
base – t หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ lcd หรือดีกว่า มี contrast ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท
เป็นเงิน 5,600 บาท
คุณลักษณะ
- ขนาด 800 va
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 va (480 W)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ค่าวัสดุ
1.4 ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด ๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน
7,600 บาท เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
2. กองช่าง
งบด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ ส อย ประเภท ค่ า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ ตั้ ง ไว้ 50,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 11,760 บาท เหลือเงิน 38,240 บาท ขอโอน (เพิ่ม) มาตั้งรายจ่าย
ใหม่

มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.

ลำดับที่

๑

2.1 ค่าจั ดซื้อคอมพิว เตอร์ จานวน 1 เครื่อง ๆละ 16,000 บาท คุณลั กษณะ
เหมือนกับสานักปลัด
2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่องๆละ 3,800 บาท คุณลักษณะ
เหมือนกับสานักปลัด
รวมเป็นเงิน 22,600 บาท
รับทราบ
ตามที่นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น
มี ส มาชิ ก สภา อบต. ท่ า นใดจะซั ก ถาม เพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ เชิ ญ ครั บ ถ้ า ไม่ มี ขอมติ
ที่ประชุมด้วย
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 15 เสียง
2. การให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติตาบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2560 ขอให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ด้วย อบต.สายทอง มีภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะและในด้านต่างๆ
ตามกฏหมาย ระเบี ย บ และเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง อบต. ในการด าเนิ น การออก
ข้อบั ญญัติ ตาม พรบ. สภาตาบลและ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 71 จึ ง เสนอให้ ส ภา อบต. สายทอง พิ จ ารณา
ข้ อ บั ญ ญั ติ เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ.2560 (เอกสารแจกให้
ทุกท่านแล้ว)
อัตราค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
ประเภทกำรค้ำ

๑. กิจกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรเลีย้ งสัตว์
กำรเพำะพันธุ์ เลีย้ ง และกำรอนุบำลสัตว์ทุกชนิด
การเลี้ยงสัตว์บก
ก. กำรเลีย้ งม้ำ โค กระบือ
(๑) กำรเลีย้ งม้ำ โค กระบือ เกินกว่ำ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) กำรเลีย้ งม้ำ โค กระบือ เกินกว่ำ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งม้ำ โค กระบือ เกินกว่ำ๔๐ตัวขึน้ ไป
ข.กำรลีย้ งสุกร
(๑) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(๔) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว

ค่ำธรรมเนียม
ต่อไป
บำท สตำงค์

๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐

-

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

(๕) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
(๖) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๗) กำรเลีย้ งสุกร เกินกว่ำ ๑๐,๐๐๐ ตัวขึน้ ไป
ค. กำรเลีย้ งแกะ, แพะ
(๑) กำรเลีย้ งแกะ, แพะ เกินกว่ำ ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) กำรเลีย้ งแกะ, แพะ เกินกว่ำ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งแกะ, แพะ เกินกว่ำ ๔๐ ตัวขึน้ ไป
การเลี้ยงสัตว์ปีก
ก. กำรเลีย้ งห่ำน, เป็ ด, ไก่
(๑) กำรเลีย้ งห่ำน, เป็ ด, ไก่ เกินกว่ำ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๒) กำรเลีย้ งห่ำน, เป็ ด, ไก่ เกินกว่ำ ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งห่ำน, เป็ ด, ไก่ เกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
ตัว
การเลี้ยงสัตว์น้า
ก. กำรเลีย้ งปลำ, กุง้
๑) กำรเลีย้ งปลำ, กุง้ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๑๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.
(๑) กำรเลีย้ งปลำ, กุง้ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๑๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.
(๑) กำรเลีย้ งปลำ, กุง้ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๑๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.
(๒) กำรเลีย้ งปลำ, กุง้ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๕๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตร.ม.
(๓) กำรเลีย้ งปลำ, กุง้ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ตร.ม.ขึน้ ไป
การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. กำรเลีย้ งตะพำบน้ ำ
(๑) กำรเลีย้ งตะพำบน้ ำ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๒๕ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม.
(๒) กำรเลีย้ งตะพำบน้ำ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๑๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.
(๓) กำรเลีย้ งตะพำบน้ ำ ขนำดพืน้ ทีบ่ ่อเกินกว่ำ ๕๐๐ ตร.ม. ขึน้ ไป
ข. กำรเลีย้ งจระเข้
(๑) กำรเลีย้ งจระเข้ เกินกว่ำ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
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(๒) กำรเลีย้ งจระเข้ เกินกว่ำ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งจระเข้ เกินกว่ำ ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๔) กำรเลีย้ งจระเข้ เกินกว่ำ ๑,๐๐๐ ตัว ขึน้ ไป
ค. กำรเลีย้ งนำก
(๑) กำรเลีย้ งนำก เกินกว่ำ ๒ ตัว แต่ไม่เกิน ๔ ตัว
(๒) กำรเลีย้ งนำก เกินกว่ำ ๔ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งนำก เกินกว่ำ ๑๐ ตัว ขึน้ ไป

๑
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๓
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๗

การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(๑) กำรเลีย้ งสัตว์เพื่อรีดเอำนม เกินกว่ำ ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) กำรเลีย้ งสัตว์เพื่อรีดเอำนม เกินกว่ำ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) กำรเลีย้ งสัตว์เพื่อรีดเอำนม เกินกว่ำ ๔๐ ตัว ขึน้ ไป
๒. กิ จการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิ ตภัณฑ์
กำรฆ่ำ หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถำนทีจ่ ำหน่ ำยอำหำร เร่ขำย หรือ
ขำยในตลำด
(๑) กำรฆ่ำห่ำน เป็ ด ไก่
ก. โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร
กำรหมัก ฟอก ตำก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
ก. กำรหมัก ฟอก ตำก หนังสัตว์และขนสัตว์
ข. กำรสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์
กำรสะสมเขำ กระดูก หรือชิน้ ส่วนสัตว์ทย่ี งั มิได้แปรรูป
กำรเคีย่ วหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
กำรผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ จำกเปลือก กระดอง กระดูก
เขำ หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ดว้ ยกำรต้ม นึ่ง ตำก เผำหรือ
กรรมวิธใี ดๆ ซึง่ มิใช่เป็ นอำหำร
กำรผลิต โม่ ป่ น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็ นอำหำรสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอำหำรสัตว์
กำรผลิต แปรรูป สะสม หรือล้ำงครัง่
๓. กิ จการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่น น้าดื่ม
ยกเว้น ในสถำนทีจ่ ำหน่ ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยในตลำด และกำร
ผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน
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กำรผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้ำเจีย้ ว
ซีอว้ิ น้ำจิม้ หรือซอสปรุงรสชนิดต่ำงๆ
(๑) กำรผลิตน้ำพริกแกง
(๒) กำรผลิตน้ำพริกเผำ
(๓) กำรผลิตเต้ำเจีย้ ว
(๔) กำรผลิตซีอว้ิ
(๕) กำรผลิตน้ำจิม้ หรือซอสปรุงรสอื่นๆ
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรหมัก ดอง จำกสัตว์ ได้แก่ ปลำร้ำ
ปลำเจ่ำ กุง้ เจ่ำ ปลำส้ม ปลำจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลำ หอย
ดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลำ หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีค่ ล้ำยคลึงกัน
(๑) กำรผลิตปลำร้ำ ปลำเจ่ำ กุง้ เจ่ำ ปลำส้ม ปลำจ่อม
(๒) กำรผลิตแหนม หม่ำ ไส้กรอก
(๓) กำรผลิตกะปิ
(๔) กำรผลิตน้ำปลำ
(๕) กำรผลิตหอยดอง
(๖) กำรผลิตน้ำเคย
(๗) กำรผลิตน้ำบูดู
(๘) กำรผลิตไตปลำ
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรหมัก ดอง แช่อมิ่ จำกผัก ผลไม้ หรือ
พืชอย่ำงอื่น
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรจำกพืชหรือสัตว์โดยกำรตำก บด
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคีย่ ว กวน ฉำบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ ง ย่ำง เผำ หรือวิธอี ่นื ใด
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลกู ชิน้
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว เต้ำฮวย เต้ำหู้
วุน้ เส้น เกีย้ มอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีค่ ล้ำยคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปำเกตตี้ พำสตำ หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
ทีค่ ล้ำยคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิต ขนมปั งสด ขนมปั งแห่ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ ขนมอบอื่นๆ
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
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กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำนม หรือผลิตภัณฑ์จำกน้ำนมสัตว์
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม
กำรผลิตไอศกรีม
กำรคัว่ สะสม หรือแบ่งบรรจุกำแฟ
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชำแห่ง ชำผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อื่นๆ
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรำ เบียร์ ไวน์
น้ำส้มสำยชู ข้ำวหมำก น้ ำตำลเมำ
กำรผลิตน้ ำกลัน่ น้ำบริโภค น้ำดื่มจำกเครือ่ งจำหน่ำยอัตโนมัติ
กำรผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำอัดลม น้ ำหวำน น้ำโซดำ น้ำจำกพืช
ผลไม้ ผัก เครือ่ งดื่มชนิดต่ำงๆ บรรจุกระป๋ อง ขวดหรือภำชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรบรรจุกระป๋ อง ขวด หรือภำชนะอื่น
ใด
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสำรปรุงแต่อำหำร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำตำล น้ำเชื่อม
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
กำรแกะ ตัดแต่ง ล้ำงสัตว์น้ำ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกำรห้องเย็น
กำรประกอบกิจกำรห้องเย็นแช่แข็งอำหำร
กำรเก็บ กำรถนอมอำหำรด้วยเครือ่ งจักร
๔. กิ จการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง
ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาด
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กำรผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยำ
กำรผลิต บรรจุยำสีฟัน แชมพู ผ้ำเย็น กระดำษเย็น เครื่องสำอำง
รวมทัง้ สบู่ทใ่ี ช้กบั ร่ำงกำย
กำรผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จำกสำลี
กำรผลิตผ้ำพันแผล ผ้ำปิ ดแผล ผ้ำอนำมัย ผ้ำอ้อมสำเร็จรูป
กำรผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยำทำควำมสะอำด หรือผลิตภัณฑ์
ทำควำมสะอำดต่ำงๆ
๕. กิ จการที่ เกี่ยวกับการเกษตร
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจำกพืช
กำรล้ำง อบ รม หรือสะสมยำงดิบ
กำรผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้ งมันสำปะหลัง แป้ งสำคู แป้ งจำกพืช หรือแป้ ง
อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
กำรสีขำ้ ว นวดข้ำวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุขำ้ วด้วยวิธใี ดๆ ก็ตำม
(๑) ใช้เครือ่ งจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้ำ
(๒) ใช้เครือ่ งจักรเกินกว่ำ ๑๕ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้ำ
(๓) ใช้เครือ่ งจักรเกิน ๔๐ แรงม้ำ ขึน้ ไป
กำรผลิตยำสูบ
กำรขัด กะเทำะ หรือบดเมล็ดพืช
กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปยหรื
ุ๋ อวัสดุทน่ี ำไปผลิตปุ๋ ย
(๑) กำรสะสมปุ๋ ย
(๒) กำรผลิตปุ๋ ย
กำรผลิตเส้นใยจำกพืช
กำรตำก สะสม ขนถ่ำยผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้ำวเปลือก อ้อย
ข้ำวโพดหรือไฟฟ้ ำ ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตใน ๖ (๑)
๖. กิ จการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
กำรผลิตโลหะเป็ นภำชนะ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์หรือเครือ่ งใช้
ต่ำงๆ
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้ำ
(๓) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันเกินกว่ำ ๒ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๕
แรงม้ำ
(๔) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันเกินกว่ำ ๕ แรงม้ำ ขึน้ ไป
กำรถลุงแร่ กำรหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตใน ๖ (๑)
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(๑) กำรหลอม กำรหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิด
(๒) กำรถลุง
กำรกลึง เจำะ เชื่อม ตี ตัด ประสำน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครือ่ งจักร
หรือก๊ำซหรือไฟฟ้ ำ ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตใน ๖ (๑)
(๑) กำรกลึง เจำะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครือ่ งจักรไม่เกิน ๕ แรงม้ำ
(๒) กำรกลึง เจำะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครือ่ งจักรเกินกว่ำ ๕ แรงม้ำ
(๓) กำรตี โดยใช้แรงคน
(๔) กำรเชื่อม กำรประสำน กำรอำบโลหะ ด้วยก๊ำซหรือไฟฟ้ ำ
กำรเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตใน ๖ (๑)
กำรขัด ล้ำงโลหะด้วยเครือ่ งจักร หรือสำรเคมี ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตใน ๖ (๑)
กำรทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้ำงแร่
(๑) กำรทำเหมืองแร่
(๒) กำรสะสม แยก คัดเลือก หรือล้ำงแร่
๗. กิ จการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
กำรต่อ ประกอบ เคำะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์
(๑) กำรต่อ กำรประกอบยำนยนต์
(๒) กำรเคำะ กำรปะผุ กำรพ่นสี กำรพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์
กำรผลิตยำนยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
กำรซ่อม กำรปรับแต่งเครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักร เครือ่ งกล ระบบไฟฟ้ ำ
ระบบปรับอำกำศ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบของยำนยนต์
เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
(๑) กำรซ่อมรถยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
(๒) กำรซ่อมรถจักรยำนยนต์
(๓) กำรปรับแต่ง ระบบปรับอำกำศ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบ
ของยำนยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
กำรประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยำนยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกล ซึง่ มีไว้
บริกำรหรือจำหน่ำย และในกำรประกอบธุรกิจนัน้ มีกำรซ่อมหรือปรับปรุง
ยำนยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครื่องกลดังกล่ำวด้วย
(๑) รถยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล
(๒) รถจักรยำนยนต์
กำรล้ำง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยำนยนต์
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กำรผลิต สะสม จำหน่ ำย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
กำรจำหน่ำย ซ่อม ปะ เชื่อมยำงยำนยนต์ หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
กำรผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้ำเบรก ผ้ำคลัตซ์
กำรสะสม กำรซ่อมเครือ่ งกล เครือ่ งจักรเก่ำหรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ น
ส่วนประกอบ
ของยำนยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกลเก่ำ
๘. กิ จการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
กำรผลิตไม้ขดี ไฟ
กำรเลื่อย ซอย ขัด ใส เจำะ ขุดร่อง ทำคิว้ หรือตัดไม้ดว้ ยเครือ่ งจักร
(๑) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้ำ
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันเกินกว่ำ ๒ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๕
แรงม้ำ
(๓) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้ำ ขึน้ ไป
กำรผลิต พ่น ทำสำรเคลือบเงำ หรือสี แต่งสำเร็จสิง่ ของเครือ่ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จำกไม้ หวำย ชำนอ้อย
(๑) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้ำ
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันเกินกว่ำ ๒ แรงม้ำ
แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้ำ
(๓) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้ำ ขึน้ ไป
กำรอบไม้
กำรผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
กำรผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ เครือ่ งเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ใดด้วยกระดำษ
(๑) สถำนทีม่ เี ครือ่ งจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้ำ
(๒) สถำนทีม่ เี ครือ่ งจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ ๒ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๕
แรงม้ำ
(๓) สถำนทีม่ เี ครือ่ งจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ ๕ แรงม้ำ ขึน้ ไป
กำรผลิตกระดำษชนิดต่ำงๆ
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักร
กำรเผำถ่ำน หรือสะสมถ่ำน
(๑) กำรเผำถ่ำน
(๒) กำรสะสมถ่ำน ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ
(๓) กำรสะสมถ่ำน เกินกว่ำ ๒๐ กระสอบ ไม่เกิน ๔๐ กระสอบ
(๔) กำรสะสมถ่ำน เกินกว่ำ ๔๐ กระสอบ ขึน้ ไป
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๙. กิ จการที่เกี่ยวกับการบริ การ
กำรประกอบกิจกำรสปำเพื่อสุขภำพ เว้นแต่เป็ นกำรให้บริกำรใน
สถำนพยำบำล ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
กำรประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด
กำรประกอบกิจกำรนวดเพื่อสุขภำพ เว้นแต่เป็ นกำรให้บริกำรที่
ได้รบั อนุญำต ๙ (๑) หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล
กำรประกอบกิจกำรสถำนทีอ่ ำบน้ ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่ว่ำเป็ น
กำรให้บริกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตใน ๙ (๑) หรือในสถำนพยำบำล
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
กำรประกอบกิจกำรโรงแรม สถำนทีพ่ กั ทีม่ ใิ ช่โรงแรมทีจ่ ดั ไว้เพื่อให้บริกำร
พักชัวครำวส
่
ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่ำตอบแทน
หรือกิจกำรอื่นในทำนองเดียวกัน
(๑) ไม่เกิน ๒๐ ห้อง
กำรประกอบกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องเช่ำ หรือห้องแบ่งเช่ำ
หรือ
กิจกำรอื่นในทำนองเดียวกัน
กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ
กำรจัดให้มมี หรสพ กำรแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คำรำโอเกะหรือกำรแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ำ หรือกิจกำรอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เว้น
แต่
เป็ นกำรให้บริกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำต ๙ (๑)
กำรประกอบกิจกำรเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรเล่นอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน
กำรประกอบกิจกำรเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กจิ กำรทีอ่ ยูใ่ นบังคับ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
กำรประกอบกิจกำรสถำนทีอ่ อกกำลัง
กำรประกิจกำรให้บริกำรควบคุมน้ ำหนัก
กำรประกอบกิจกำรสวนสนุ ก โบว์ลงิ่ หรือตูเ้ กม
กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์
กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ หรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑) ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
(๒) กำรประกอบกิจกำรสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๑

๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘
๑

๒
๓

๔

กำรประกอบกิจกำรสักผิวหนัง หรือเจำส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำย
กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรเลีย้ งและดูแลเด็กทีบ่ ำ้ นของผูร้ บั บริกำร
กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลผูส้ งู อำยุทบ่ี ำ้ นของผูร้ บั บริกำร
กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรสปำ อำบน้ ำ ตัดขน รับเลีย้ งหรือ
รับฝำกสัตว์ชวครำว
ั่
๑๐. กิ จการที่เกี่ยวกับสิ่ งทอ
กำรปั น่ ด้ำย กรอด้ำย ทอผ้ำด้วยเครือ่ งจักร หรือทอผ้ำด้วยกีก่ ระตุก
(๑) กำรปั น่ ด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครือ่ งจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้ำ
(๒) กำรปั น่ ด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครือ่ งจักรเกินกว่ำ ๒๐
แรงม้ำ
(๓) กำรทอผ้ำด้วยกีก่ ระตุก ตัง้ แต่ ๕ กี่ ถึง ๑๐ กี่
(๔) กำรทอผ้ำด้วยกีก่ ระตุก เกินกว่ำ ๑๐ กี่ ขึน้ ไป
กำรสะสมปอ ป่ ำน ฝ้ ำย นุ่น หรือใยสังเครำะห์
กำรปั น่ ฝ้ ำย นุ่น ใยสังเครำะห์ดว้ ยเครือ่ งจักร
กำรทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิง่ ทออื่นๆ ด้วยเครือ่ งจักร
กำรเย็บ ปั กผ้ำ หรือสิง่ ทออื่นๆ ด้วยเครือ่ งจักร
(๑) ตัง้ แต่ ๕ เครือ่ ง ไม่เกิน ๑๐ เครือ่ ง
(๒) เกินกว่ำ ๑๐ เครือ่ ง ขึน้ ไป
กำรพิมพ์ผำ้ และสิง่ ทออื่นๆ
กำรซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้ำด้วยเครือ่ งจักร
กำรย้อม ฟอก กัดสีผำ้ หรือสิง่ ทออื่นๆ
๑๑. กิ จการที่เกี่ยวกับหิ น ดิ น ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
กำรผลิตภำชนะดินเผำหรือผลิตภัณฑ์ดนิ เผำ
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักร
กำรระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครือ่ งจักร
กำรผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ี
คล้ำยคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
กำรสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทรำย วัสดุก่อสร้ำง รวมทัง้ กำรขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครือ่ งจักร ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครือ่ งจักร ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตใน ๑๑ (๑)

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๓๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

(๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน)
(๒) เกินกว่ำ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ขึน้ ไป
กำรเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุทค่ี ล้ำยคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักร
กำรเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หนิ เป็ นสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
กำรผลิตชอล์ก ปูนปลำสเตอร์ ปูนขำว ดินสอพอง หรือเผำหินปูน
กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทีม่ แี ร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
กำรผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
กำรผลิตกระดำษทรำย หรือผ้ำทรำย
กำรผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จำกใยแก้ว
กำรล้ำง กำรขัดด้วยกำรพ่นทรำยลงบนพืน้ ผิวกระจก แก้ว หิน
หรือวัตถุอ่นื ใด ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั อนุญำตใน ๖ (๕)

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๒. กิ จการที่ เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ถ่านหิ น ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่างๆ

๑

๒

๓

กำรผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่ำง สำรออกซิไดซ์
หรือสำรตัวทำละลำย
(๑) กำรทำน้ ำกรด ด่ำง สำรออกซิไดซ์ หรือสำรตัวทำละลำย
(๒) กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งกรด ด่ำง สำรออกซิไดซ์หรือ
สำรตัวทำละลำย
กำรผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊ำซ
(๑) กำรผลิตก๊ำซ
(๒) กำรบรรจุ กำรสะสมก๊ำซ พืน้ ทีไ่ ม่เกิน ๑๐๐ ตำรำงเมตร
(๓) กำรบรรจุ กำรสะสมก๊ำซ พืน้ ทีเ่ กินกว่ำ ๑๐๐ ตำรำงเมตร ขึน้ ไป
(๔) ปั ม๊ ก๊ำซ
(๕) กำรขนส่งก๊ำซ
กำรผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑) กำรผลิต กลัน่ น้ำมันปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ
(๒) กำรสะสมน้ำมันปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ
ก. จำนวนสะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ข. จำนวนสะสมเกินกว่ำ ๑,๐๐๐ ลิตร ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ค. จำนวนสะสมเกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ลิตร ขึน้ ไป
ง. กำรขนส่งน้ ำมันปิ โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ

๔

๕
๖

๗

๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔
๑๕
๑๖

๑๗

กำรผลิต สะสม หรือขนส่งถ่ำนหิน หรือถ่ำนโค้ก
(๑) กำรผลิตถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก
(๒) กำรสะสมถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก
(๓) กำรขนส่งถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก
กำรพ่นสี ยกเว้นกิจกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตใน ๗ (๑)
กำรผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์ดว้ ยยำงเทียม พลำสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ำยคลึง
(๑) ใช้เครือ่ งจักรไม่เกิน ๒ แรงม้ำ
(๒) ใช้เครือ่ งจักรเกินกว่ำ ๒ แรงม้ำ ขึน้ ไป
กำรโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักร
กำรผลิตสีหรือน้ ำมันผสมสี
กำรผลิต ล้ำงฟิ ลม์ รูปถ่ำยหรือฟิ ลม์ ภำพยนตร์
(๑) ล้ำงฟิ ลม์ รูปถ่ำย
(๒) ล้ำงฟิ ลม์ ภำพยนต์
(๓) กำรผลิตฟิ ลม์ รูปถ่ำยหรือฟิ ลม์ ภำพยนต์
กำรเคลือบ ชุบวัตถุดว้ ยพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ทีค่ ล้ำยคลึง
กำรผลิตพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุทค่ี ล้ำยคลึง
กำรผลิต หรือบรรจุสำรเคมีดบั เพลิง
กำรผลิตน้ ำแข็งแห้ง
(๑) ใช้เครือ่ งทำควำมเย็นไม่เกิน ๕ แรงม้ำ
(๒) ใช้เครือ่ งทำควำมเย็นเกินกว่ำ ๕ แรงม้ำ แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้ำ
กำรผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสำรเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบ
ในกำรผลิตดอกไม้เพลิง
กำรผลิตเชลแล็ก หรือสำรเคลือบเงำ
กำรผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสำรกำจัดศัตรูพชื หรือพำหะนำโรค
(๑) กำรผลิตโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
(๒) กำรผลิตโดยใช้เครือ่ งจักร
(๓) กำรสะสม กำรบรรจุ กำรขนส่ง
กำรผลิต สะสม หรือบรรจุกำว
(๑) กำรผลิต
(๒) กำรบรรจุ กำรสะสม

๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๓๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๓. กิ จการอื่นๆ
๑
กำรพิมพ์หนังสือหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันด้วยเครือ่ งจักร
(๑) สถำนทีม่ เี ครือ่ งจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้ำ
๕๐๐
(๒) สถำนทีม่ เี ครือ่ งจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ ๒ แรงม้ำ
๑,๐๐๐
แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้ำ
(๓) สถำนทีม่ เี ครือ่ งจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ ๕ แรงม้ำ ขึน้ ไป
๑,๕๐๐
๒
กำรผลิต ซ่อมเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
หรือเครือ่ งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
(๑) กำรผลิต
๕,๐๐๐
(๒) กำรซ่อม
๑,๐๐๐
๓
กำรผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุทค่ี ล้ำยคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
๕๐๐
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักร
๑,๐๐๐
๔
กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ำยเอกสำร
(๑) กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
๑,๐๐๐
(๒) กำรถ่ำยเอกสำร
๕๐๐
๕
กำรสะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช่ ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
๒๐๐
๖
กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ
๑,๐๐๐
๗
กำรล้ำงขวด ภำชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้แล้วเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภำพเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
๓๐๐
๘
กำรประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ หรือแพปลำ
๑,๐๐๐
๙
กำรบรรจุหบี ห่อสินค้ำโดยใช้เครือ่ งจักร
๑,๐๐๐
๑๐ กำรให้บริกำรควบคุมป้ องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พำหะนำโรค
๑,๐๐๐
๑๑ กำรผลิตสิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จำกยำง
๑,๐๐๐
๑๒ กำรผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทำนอล
๑,๐๐๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสหเดช ฯ
ตามที่นายก อบต.สายทอง ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอให้ความเห็นชอบ
ประธานสภา ฯ
เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ.2560 นั้ น มี ส มาชิ ก สภา อบต.
ท่านใดจะซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ
นายเลอศักดิ์ฯ
กล่าวในที่ประชุมว่า เนื้อหารายละเอียดเยอะมาก ขอเสนอให้ทาป้ายไวนิลประกาศให้
ส.อบต ม.1
ประชาชนทราบ และกลุ่มอาชีพฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
นายสหเดช ฯ
ตามที่สมาชิกสภา อบต.ได้ถามนั้น เป็นการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติฯ เมื่อให้ความ
ประธานสภา ฯ
เห็นชอบแล้วและประกาศใช้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการหลังจากประกาศใช้แล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
นายสหเดช ฯ
ตามที่นายก อบต.สายทอง ได้แถลงร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย

ประธานสภา ฯ

ต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มี ผม ขอให้ ปลัด อบต. ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระเดียวก็ได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
นางสาวธัญทิพย์ ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคแรก ใน
การพิจ ารณาสามวาระรวดเดียว ผู้ บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ส องนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสหเดช ฯ
ถามในที่ประชุมว่า ตามที่ ปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบฯไปแล้วนั้น มีท่านใดสงสัย
ประธานสภา ฯ
จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมขออนุมัติพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
นายสหเดช ฯ
กล่าวในที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมสภาอบต.สายทอง อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
ประธานสภา ฯ
รวดเดี ย วแล้ ว ต่ อ ไป ผม ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะรั บ หลั ก การในร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ.2560 หรื อ ไม่ (ในวาระที่ 1 ขั้ น รั บ
หลักการ)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ รั บ หลั ก การในร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
นายสหเดช ฯ
กล่าวในที่ประชุมว่า เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ประธานสภา ฯ
ญัตติ ที่ประชุมสภา อบต.สายทอง เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาสมาชิกท่านใด
จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2
นายสหเดช ฯ
ขอให้พิจารณาในวาระที่ 3 ที่ประชุมจะเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็น
ประธานสภา ฯ
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ซึ่งจะได้ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.สายทอง หรือไม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่ 3 ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
พ.ศ.2560 ต่อไป
นายสหเดช ฯ
3. การให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติตาบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ประธานสภา ฯ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ขอให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสมศักดิ์ฯ
ด้วย อบต.สายทอง มีภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะและในด้านต่างๆ
นายก อบต.
ตาม กฎหมาย ระเบียบ และเป็นอานาจหน้าที่ของ อบต. ในการดาเนินการออก
ข้อบั ญญัติ ตาม พรบ. สภาตาบลและ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 71 และเป็นโครงการที่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ทรงโปรดพระราชทานให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในเขต อบต. จึงทาให้ต้อง
ออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 (เอกสาร
แจกให้ทุกท่านแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสหเดช ฯ
ตามที่นายก อบต.สายทอง ได้แถลงร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และ
ประธานสภา ฯ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มี ผม ขอให้ ปลัด อบต. ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระเดียวก็ได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
นางสาวธัญทิพย์ ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคแรก ใน
การพิจ ารณาสามวาระรวดเดียว ผู้ บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ส องนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ

ถามในที่ประชุมว่า ตามที่ ปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบฯไปแล้วนั้น มีท่านใดสงสัย
จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมขออนุมัติพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
กล่าวในที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมสภาอบต.สายทอง อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดี ย วแล้ ว ต่ อ ไป ผม ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะรั บ หลั ก การในร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 หรือไม่ (ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ)
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการในร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
กล่าวในที่ประชุมว่า เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ ที่ประชุมสภา อบต.สายทอง เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาสมาชิกท่านใด
จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็ น ชอบเป็ น เอกฉัน ท์ ให้ ผ่ านร่างข้อ บัญ ญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 2
ขอให้พิจารณาในวาระที่ 3 ที่ประชุมจะเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุม

ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายอภิชาติ ฯ
นักพัฒนาชุมชน ฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.
นายอานวยฯ
ส.อบต.ม.4
นายมานะศิลป์ฯ
ส.อบต.ม.5
นายเลอศักดิ์ ฯ
ส.อบต.ม.1
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
นายเยื้องฯ
รองนายก อบต.ฯ
นางสาวอุบล ฯ
รองนายก อบต.ฯ
นายยมฯ
ส.อบต.ม.1
นายสมศักดิ์ ฯ
นายก อบต.ฯ
นายสหเดชฯ
ประธานสภาฯ
เลิกประชุม

การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ซึ่งจะได้ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.สายทอง
หรือไม่
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่ 3 ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ และ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ต่อไป
เรือ่ งอื่นๆ
1. โครงการทาดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 วันที่ 20- 21 ก.ค.60
2. โครงการทาหลังคาคลุมลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง งบประมาณจาก
กองทุนไฟฟ้าฯ เป็นเงิน 392,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแจกให้แล้ว)
3. ประตูระบายน้าของชลประทานชัยนาท ชารุด ไม่สามารถใช้การได้ ขอให้
ประสานงานกับเจ้าของ เพื่อดาเนินการซ่อมแซมให้ใช้ได้
4. ลูกระนาด ลดความเร็ว หมู่ที่ 5 ดาเนินการถึงไหนแล้ว
5. การซ่อมแซมรางระบายน้า ฝาบ่อพักแตก จานวน 23 จุด ดาเนินการถึงไหนแล้ว
6. รถกระเช้าไฟฟ้าฯ ดาเนินการถึงไหนแล้ว
7. สมาชิกสภา อบต. หมู่ใด ต้องการให้ไปกาจัดผักตบชวาให้มาแจ้งเพื่อไปดาเนินการ
ให้ทุกวันศุกร์
8. วันที่ 28 ก.ค.60 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ ท าความสะอาดทั้ ง ต าบลในวั น ที่ 27 ก.ค.60 เวลา 09.00 น.
ณ ศาลาหลวงพ่อผอม
9. หมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมทาความสะอาดพัฒนาหมู่บ้าน
10. โครงการที่ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมปี 60 เหลื อ หมู่ 3,4,8 และขอเชิ ญ ร่ ว ม
ทาบุญทอดผ้าป่า ในวันที่ 25 ก.ค.60 ณ วัดขุนอินทรประมูล เวลา 10.00 น.
มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม
เวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
(นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

สหเดช แก้วมะณี

ผู้จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสหเดช แก้วมะณี)
ประธานสภา อบต.สายทอง
(ลงชื่อ)

มานะศิลป์ คงเจริญ
ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายมานะศิลป์ คงเจริญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ)

สาราญ สังข์ทอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1
(นายสาราญ สังข์ทอง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)

ทวี กันภัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2
(นายทวี กันภัย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

