
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
     

เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อมีสัญญาณเรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจำทีเ่รียบร้อยแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล นั่งประจำที่ เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ  

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  จำนวน ๑๑ ท่าน 
- ผู้ไม่มาประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๑ ท่าน คือ  
 ๑. นางสาวอุษา  ช้างพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       - เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  ๑. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม                                       
ประธานสภาเทศบาล  ครั้ งที่  ๑ /พ .ศ . ๒๕๖๕ และการประกาศใช้แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น            

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ 
๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ๒. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข                               
ครั้ งที่  ๑ /พ .ศ . ๒๕๖๕ และการประกาศใช้แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕      

   ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น พ .ศ . ๒๕๔๘  แก้ ไขเพ่ิ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑       
เรียบร้อยแล้ว และได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว  

   จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองทราบ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

  

 

๒ 

  ๓. เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ด้วยจังหวัด
อ่างทอง ได้มีคำสั่ งจั งหวัดอ่างทอง ที่  ๑๐๙๒/๒๕๖๕  แต่ งตั้ งให้            
นายสนิท สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑ เป็นรองประธานสภา



 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕             
เป็นต้นไป 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒       -   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓      
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง   -   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญครับ 
  -  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมฯ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓       - เรื่อง เพื่อพิจารณา  
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  ๑. เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม             
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลฯ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
  ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ . ๒๕๔๗ (แก้ ไขเพิ่ม เติมถึง ฉบับที่  ๒           
  พ.ศ. ๒๕๕๔)  
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ขอบคณุครับ เนื่องจากนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล  เขตที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาและทำหน้าที่
  เลขานุการกรรมการได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลฯ จึงทำให้
  ต้องดำเนินการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ท่านใหม่
  โดยผมจะขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบั งคับการประชุม         
  สภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภา
  ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

   ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
  พิจารณ าสอบสวนเรื่องใด  ๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาเทศบาล          
  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

                            ๓ 
 
   ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภ า        
    ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิก        
  สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี            
  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
  ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้ เสนอไม่ต้อง         
  มีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุม     



 

  มีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้         
  โดยอนุโลม          
 
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียด ระเบียบและกฎหมาย
ประธานสภาเทศบาล    ที่เกี่ยวข้องแล้ว ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอผู้ที่เห็นสมควร     
   ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสามัญเพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงานการ    
  ประชุมจำนวน  ๑  ท่าน โดยขอผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน     
  ขอเชิญครับ 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -  ดิฉนันางสาวเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ       สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑  ขอเสนอนายสายัณห์       วรรณทอง     สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง -  ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล ๑. นายสนิท  สุภาพ              สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
  ๒. นายบุญส่ง  ป้อมลอย    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
  ๓. นายเสน่ห์  แสงเรือง             สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 -  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเลือก 

   นายสายัณห์  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
 เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  - เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 

 

๔ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง ๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง       
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
  ท้องถิ่น พ.ศ. .... 
   ตามที่อำเภอโพธิ์ทอง ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินการ            
  ตามหนังสืออำเภอโพธิ์ทองที่  อท ๐๐๒๓.๑๐/ว ๑๙๙๐  ลงวันที่               
  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการ
  ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  
   ผมจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พิจารณาร่างระเบียบ           
  สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
  เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เพ่ือให้ความเห็นชอบครับ 



 

 -   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาครับ 
 -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือไม่ครับ   
 - ถ้าไม่มี ผมขอมติจากสภาเทศบาลว่า เห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาล
  ตำบลโพธิ์ทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... หรือไม ่โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง ๓. ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
-  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง  
  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี    
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  โดยมีหลักการ         
  และเหตุผล ดังนี้ 

                                     หลักการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔  ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                       ๕ 

                       เหตุผล 
   ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ทัว่ไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นหลักใน
การจ่ายเงินตามแผนต่าง ๆ ไว้แล้วนั้น ปรากฏว่าเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมี
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้บางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ และมี
บางรายการที่มิได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อท้องถิ่นจึงขอโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 

  โอนลด   
 ๑.  กองช่าง 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสรา้งส่ิงสาธารณูปการ 



 

  ๑. ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒ 
  ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ต้ังไว้ ๕๙๓,๐๐๐.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าประตูทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง       
กว้าง ๘.๒๕ เมตร หมู่ที่  ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๔       
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๘     
 ลำดับที่ ๒ 

 รวมโอนลดจำนวน ๔๙๘,๐๐๐.-  บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ๑. กองช่าง 
            แผนงานเคหะและชุมชน 
           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ค่าครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
 

                              ๖ 

  ๑. จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง
  ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบ      
ไร้สาย พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ชุดแม่ข่ายจำนวน  
๑ ชุด และชดุลูกข่าย จำนวน ๔ ชุด จัดซื้อเพราะมีความจำเป็นต้องใช้ใน          
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)    
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน          
หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐.-  บาท 

  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
พิจารณาต่อไป 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - ส่วนนี้ยกเลิกการทำประตู ทางด้านหน้าของเทศบาลฯ แล้วโอนลดไป 
นายกเทศมนตรี  และเปลี่ยนเป็นเครื่องกระจายเสียงแทน ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 



 

 - ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโอนเงิน
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ์ หรือไม่ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๔. ญั ตติ  เรื่องขออนุ มัติกัน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                          
                                       

                                       ๗ 

                      หลักการ 
   ขอรับความเห็นชอบในการอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปี            
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง         
   จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๕๓,๐๐๐ บาท            
  (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ประกอบด้วย 
                      ๑. ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน ๑ โครงการ 
  จำนวนเงินตามงบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ 
       ๑.๑  ค่าก่อสร้ างอาคารเก็บ พัสดุ  หมู่ ที่  ๓  ตำบลบางพลับ               
  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  กำหนด จำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นแปดพัน    
  บาทถ้วน-) 
                   ๒. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                        ๒.๑ ก่อสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง             
  หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
  ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง          
  ลงหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐     
  ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล           
  โพธิ์ทองกำหนด  จำนวนเงิน ๓๓๕,๐๐๐.- บาท  (-สามแสนสามหมื่น    
  ห้าพันบาทถ้วน-)   

                 ๓. ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                       ๓.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
  ถนนอ่างแก้ว ๕ บริเวณหน้าโรงสีเก่าต่อของเดิมถึงบริเวณปากทางเข้า
  ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง 



 

  จังหวัดอ่างทอง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูพารา     
  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
   ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้าโรงสีเก่าต่อของเดิมถึงตัวอาคารตลาดสด   
    เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๕๐ เมตร         
  หนา ๐.๐๕ เมตร  
   ช่ วงที่  ๒  จากตั วอาคารตลาดสด เทศบาลตำบล โพธิ์ ทอ ง             
  ถึงปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร 
  ยาว ๖๓.๐๐ เมตรและรวมพ้ืนที่ ไหล่ทางเท้ า มี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่ า      
  ๑,๙๙๘.๐๐ ตารางเมตร  

                              ๘ 

  พร้อมเสริมปากรางระบายน้ำเสมอผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
  ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ทำฝาตะแกรงเหล็กซ่อมแซม ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 
  และฝาเหล็กตีนเป็ดปิดทึบ ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
  ตำบลโพธิ์ทองกำหนด จำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐.- บาท   (-หนึ่งล้านสาม
  แสนสามหมืน่บาทถ้วน-)  
                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๙๕๓,๐๐๐บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหม่ืน
  สามพันบาทถ้วน-) 

                                                                             เหตุผล 
  เนื่องจากประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ตราเทศบัญญัติ ประมาณการรายรับเป็น       
 จำนวนเงิน  ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  แต่รายรับจริงตามงบแสดงผลการ
 ดำเนินงานจ่ายจากรายรับ  และเงินอุดหนุนทั่ ว ไป ณ วันที่   ๒๐ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  มีจำนวนเงิน ๓๓,๗๘๔,๔๕๖.๙๗ บาท        
กองคลังจึงไม่สามารถดำเนินการเพ่ือเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวได้
ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง       
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน    
 และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น 
 ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน             
 ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ            
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ าง ให้ขออนุมัติ            
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่ เกิน อีกหนึ่ งปี              



 

ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 
                               ๙ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่าย   
  ได้ตามข้อผูกพัน 
   จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  พิจารณาต่อไป         

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - ส่วนนี้ เป็นโครงการนะคะ เนื่องจากงบประมาณไม่ เข้าตามที่ เรา
นายกเทศมนตรี  คาดการณ์ ก็ต้องขออนุญาตสภาฯ ในการก่อหนี้ผูกพัน และเมื่อสภาฯ 
  อนุมัติให้เทศบาลฯ ดำเนินการ เมื่อเงินเข้ามาแล้วเราก็จะดำเนินการ
  ตามนั้น ตรงนี้ขยายเวลาได้ ๑ ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขออนุญาตสภาฯ 
  แต่การก่อสร้างที่แล้วมาก็ยังดำเนินการต่อ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง          
  มีแตเ่รื่องงบเท่านั้นที่เรามีปัญหา ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
- - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

 - ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่า อนุมัตใิห้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองกันเงิน
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่        
  โปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๕ . ญั ตติ  เรื่ อ งขอความ เห็ นชอบยุบ เลิ กศูนย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก             
ประธานสภาเทศบาล  วัดใหม่บุญศิริ 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดษิฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
  วัดใหม่บุญศิร ิโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                        หลักการ 
  ตามที่จังหวัดอ่างทองได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูล 

                                  

                                    ๑๐ 



 

สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ไม่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแลให้ดำเนินการรายงานยุบเลิกศูนย์พัฒนา          
เด็กเล็กให้ถูกต้องตามขั้นตอนของมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอนการยุบเลิกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีข้ันตอนทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. จัดทำเวทีประชาคมในพ้ืนที่หรือตำบลที่ศูนย์ตั้งอยู่ว่ามีความ
ต้องการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือสำรวจความคิดเห็นความต้องการ
ของชุมชนและมติท่ีต้องการ 
  ๒. จัดทำแผนการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนบุคลากรที่ได้รับ
ผลกระทบโดยให้มีผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้น 
  ๓. นำผลการประชาคม แผนการยุบเลิกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก      
และแผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบเสนอผู้บริหาร เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
  ๔. เมื่อสภาท้องถิ่นได้เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศยุบเลิกศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
  ๕. รายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเอกสารมติที่
ประชุมสำรวจ ความคิดเห็นของชุมชนที่เห็นชอบให้ยุบเลิก พร้อมมติที่
ประชุมของสภาท้องถิ่นที่ เห็นชอบให้ยุบ เลิกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก                 
แผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ และประกาศการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป 

                                      เหตุผล 
  เพ่ือให้การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามขั้นตอนของ  
มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรายงานข้อมูล รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยืนยันแล้ว เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ปรากฎว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บุญศิริไม่มจีำนวนเด็ก 

   จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  พิจารณาต่อไป 

 

๑๑ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - ขออนุญาตเพ่ิมเติมค่ะ คือเทศบาลฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ งหมด          
นายกเทศมนตรี  ๓ ศูนย์ฯ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะ   
  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศีลขันธ์ ซึ่งปัจจุบันเราคงอยู่ที่  ๒ ศูนย์ฯ       
  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลักก็จะอยู่ที่วัดศีลขันธ์ แต่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ที่วัดเกาะ ที่เทศบาลฯ ยังไม่ยุบ เลิก เพราะว่าเทศบาลฯ มีโครงการ        



 

  ที่จะดึงมาไว้ที่ วัดเกาะให้ เป็นศูนย์ฯ หลัก แล้วก็จะยุบเลิกศูนย์ฯ           
  ที่วัดศีลขันธ์ ตราบใดที่เรามีเทศบาลฯ เป็นของตัวเองแล้ว ศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กวัดเกาะก็จะเป็นศูนย์ฯ หลัก คือเรามองว่าที่วัดเกาะ มีโรงเรียน    
  ที่เทศบาลฯ จะสามารถทำศูนย์ฯ อนุบาลได้ แต่ว่าเรามีปัญหานิดหน่อย 
  เรากค็งศูนย์ฯ เดิมไว้ค่ะ  
   ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่วัดใหม่ปัจจุบันไม่มีเด็กเลย ซึ่งเทศบาลฯ 
  ได้ทำประชาคมเสร็จแล้ว ประชาชนยอมรับว่าไม่มีเด็กจริง ๆ ก็ยกมือให้ 
  จึงเป็นการยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ ทีนี้ในขั้นตอนคือหลักการต้อง
  ผ่านสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ รับทราบว่าเทศบาลฯ ต้องดำเนินการยุบ      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ จึงต้องมาเสนอญัตติในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เพ่ือขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บุญศิริ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม     
  ขอเชิญครับ 
 - ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองยุบเลิก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บุญศิร ิหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๖. ญัตติ เรื่องขอการขอพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างระบบประปา
ประธานสภาเทศบาล  บาดาลขนาดใหญ่ ในพื้ น ที่  ที่ ดิ น สาธารณ ประโยชน์  ห มู่  ๖          
  ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตร ี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติขอความเห็นชอบการขอพ้ืนที่ ใช้         
  ประโยชน์ในการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่        
  ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ ๖ ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง         
   จังหวัดอ่างทอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
 

                               ๑๒ 

       หลักการ  
                   ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ใ น ก า ร อ นุ มั ติ ก า ร ข อ ใ ช้ พ้ื น ที่                       
  ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่  ๖ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง     
  จั งห วั ด อ่ า งท อ ง  ก่ อ ส ร้ า งร ะบ บ ป ระ ป าบ าด าล ข น าด ให ญ่                 
  เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน       
  ของเดิ มซึ่ งตั้ งอยู่ ที่  วั ดบุ ญ ศิ ริ วิ ท ย าราม  ห รือ วั ด ให ม่  ห มู่ ที่  ๗                 
  ตำบลอินทประมูล เพราะบ่อบาดาลเดิมก็เก่าไม่ขึ้นน้ำหลักก็จะมาจาก
  แม่น้ำน้อย พอฤดูน้ำหลากน้ำก็จะเป็นสีแดงระบบกรองก็ล้มเหลว        
  ไม่สามารถ กรองให้มันใสได้ เราก็เลยต้องสร้างใหม ่ 



 

 จึ ง ได้ ส ำ ร ว จ พ้ื น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ จ า ก ก ร ม ที่ ดิ น  พ บ ว่ า มี                            
ที่ ดินสาธารณประโยชน์อยู่ ใน พ้ืนที่  หมู่ที่  ๖  ตำบลอินทประมูล                 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวังอ่างทอง จึงได้ทำการรังวัดสอบเขตมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
๔ ไร่ ๖๗.๗๑ ตารางวา และการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในการ
ก่อสร้างนั้นจะต้องขอเฉพาะในพ้ืนที่ก่อสร้างเท่านั้น คือพ้ืนที่ ๑ งาน ๔๔ 
ตารางวา  

              เหตุผล     
   เนื่ องจากการขอใช้ พ้ืนที่  ที่ ดินสาธารณประโยชน์จะต้องมี        
   กระบวนการตามกฎหมายในการขอใช้ที่ ดิ นสาธารณประโยชน์            
  โดยมีการทำประชาคมเห็นชอบจากประชาชน หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗  
  ในการขอใช้พ้ืนที่ที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก    
  ประชาชนไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลต่อไป  
   จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  พิจารณาต่อไป      

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เพ่ือขออนุมัติขอความ
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบการขอพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
  ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ที่ดินสาธารณประโยชน์  หมู่ ๖ ตำบลอินทประมูล         
  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

นายเสน่ห์ แสงเรือง - จะเริ่มทำได้เมื่อไหร่ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒   

 
 

๑๓ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - ยังทำไม่ได้ค่ะ เพราะเมื่อผ่านสภาฯ แล้ว ก็จะต้องเข้าสู่รายละเอียด
นายกเทศมนตรี  ขั้นตอนต่าง  ๆ เมื่อสภาฯ อนุมัติให้ทำโครงการนี้แล้ว  จริง ๆ เทศบาลฯ 
  ทำไม่ได้เพราะไม่เคยอยู่ในสภาฯ มาก่อน แต่เนื่องจากเห็นว่าประชาชน
  เดือดร้อน และเทศบาลฯ ก็มีที่ดินอยู่แล้ว แต่ยังทำไม่ได้เพราะไม่ได้เปิด
  สภาฯ ให้ เรา ซึ่ งส่วนนี้ ไม่ ใช่ งบของเทศบาลฯ ค่ะ แต่ เป็นงบของ         
  ก รม ท รั พ ย์ ฯ  งบ ป ระม าณ  ๗  ล้ าน บ าท  เป็ น โค ร งก าร ให ญ่                   
  ขอเชิญท่านผอ.กองช่าง ค่ะ  

นายบัณฑิต ขวัญเมือง - ขออนุญาตครับ โครงการนี้งบประมาณทั้งหมด ๗ ล้านบาท ประกอบ
ผอ.กองช่าง ไปด้วยการถมดิน งานก่อสร้างถนน งานขยายเขตไฟฟ้า งานเจาะ       
 บ่อบาดาลและงานสถานีจ่ายประปาพร้อมเดินท่อเมน ซึ่งเมื่อสภาฯ     
 ผ่านไปแล้ว เทศบาลฯ ก็อยู่ในขั้นตอนการเสนออำเภอฯ หลังจากนั้น
 อำเภอฯ ก็ พิจารณาเสนอคณะกรรมการจังหวัด  เพ่ืออนุญาตใช้          
 ที่ดิน  



 

   เมื่อขออนุญาตใช้ที่ดินได้แล้ว ทางเทศบาลฯ ก็จะมีโครงการ        
  ทำถนนซ่ึงเทศบาลฯ จะต้องดำเนินการเอง แล้วก็เรื่องไฟฟ้าด้วยครับ     
  ซ่ึ งเทศบาลฯ จะต้องดำเนินการเอง จะมีส่วนของสถานีประปา          
  ทางกรมทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายครับ 
  ขอให้เข้าใจตรงนี้ครับแต่ว่าช้า เร็ว แค่ไหนยังตอบไม่ได้ครับ จะต้องผ่าน
  การพิจารณาของคณะกรรมการในการอนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะครับ 
  ขอบคุณครับ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง          
  ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ในพ้ืนที่       
  ที่ดินสาธารณประโยชน์  หมู่ ๖ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง   
  จังหวัดอ่างทอง หรือไม่ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  .เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๗. ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องการจัดการสิ่ งปฏิ กู ลและมูลฝอย พ .ศ . ๒๕๔๓         
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. .... 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

๑๔ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
  ตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓   
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๑) พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                         หลักการ 
   เพ่ื อ ให้ สอดคล้องและมีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่                   
   เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมตามสถานการณ์
  ปัจจุบัน 
      เหตุผล 
    เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบ         
  ในการเก็บ ขนและการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
  โพธิ์ทอง และควบคุมมิ ให้ เกิดผลกระทบอันตรายต่อ ประชาชน          
  โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐     
    มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕       
  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา ๕๐ (๓ ) มาตรา ๖๐  แห่ งพระราชบัญญั ติ เทศบาล        
  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติ
  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกู ลและมูลฝอย          



 

  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... เพ่ือบังคับใช้ในเขต     
  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

   จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  พิจารณาต่อไป 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลไปแล้วนั้น      
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมายและระเบียบ       
  ที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ  

นายญาณเวทย์ สอนสม - ผมขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง     
  ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่    
  ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
    

๑๕ 

   (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
   (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทำงน้ำ  
   (๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร    
  และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
   (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
  รวมทั้งการกำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
   (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
   (๖) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา       
  และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการกำจัดหรือสนับสนุนการ
  ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
   (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
   (๘) บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
  อันดีของท้องถิน่  
   (๙) หน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล    
  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
  ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง
  การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ  จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล            
  การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผล
  การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม    
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
  กระทรวงมหาดไทยกำหนด 



 

   มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง    
  ต่อบทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้  
   (๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ใน
  พระราชบัญญัตินี้  
   (๒ ) เมื่ อ มี ก ฎ ห ม ายบั ญ ญั ติ ให้ เท ศ บ าลต ร า เท ศ บั ญ ญั ติ               
  หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ  
   ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วย     
  ก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 

    

                                 ๑๖ 

   ๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
  เพิ่มเติม 
   มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
  ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
   ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับ
  หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลง
  ร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม      
  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ      
   กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงือ่นไขในการดาํเนินการร่วมกันได้  
   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใด
  ดําเนินการตาม วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ      
  ส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ ดําเนินกิจการรับทําการ
  เก็บ ขน หรือกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๔ ก็ได้ 
   บทบัญญัติตามมาตรานี้  และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการ      
   จัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนิน     
  กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนิน กิจการรับทําการ       
  เก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็น
  หนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ     
  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
  ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ นี้ ใบอนุญาตจาก        
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   มาตรา ๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ       
  จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการ
  ส่วนท้องถิน่มีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้  
   (๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ    
  ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล ฝอย นอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 



 

   (๒) กําหนดให้ มี ที่ รองรับสิ่ งปฏิ กูลหรือมูลฝอยตามที่ ห รือ          
  ทางสาธารณะและสถานทีเ่อกชน 
   (๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้
  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้อง      
  ด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  

                                ๑๗ 

   (๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการ      
  ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอ่ืนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการแทน 
  ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กําหนด    
  ในกฎกระทรวง ทั้ งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัด       
  สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วย
  สุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   (๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน        
  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ 
  ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตาม ลักษณะการให้บริการ
  ที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้ 
    (๖) กาํหนดการอื่นใดท่ีจําเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

   มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบ   
   กิจการใดหรือการ กระทําใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์ 
  วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้  
   เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ
  ความเป็นอยู่ที่  เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ชุมชน         
  หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ   
   หลักเกณฑ์ ในการรับ ฟั งความคิด เห็นของประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง        
  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
  ดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

   มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มี
  อายุหนึ่งปีนับแต่ วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
  ของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นคําขอ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต ให้ต่ออายุ 
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    
 



 

                                ๑๘ 

   มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด    
  ในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน   
  สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย หรือชํารุด      
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป   
  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขท่ีกําหนดในขอ้บัญญัติท้องถิ่น 
   มาตรา ๖๓ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
  กําหนด ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตรา   
  ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
   มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดค่าธรรมเนียม
  สําหรับการดําเนิน กิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดําเนิน
  กิ จ ก า ร ห รื อ ต้ อ ง ได้ รั บ ใบ อ นุ ญ า ต ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้                      
  ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
  และตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยัง    
    ดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม ภายในเวลาที่กําหนด         
  ให้ชําระค่าปรับ เพ่ิมขึ้น อีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม             
  ที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน
  กิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่กําหนด   
  ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระ
  ค่าธรรมเนียม ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
  สั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่า จะได้เสียค่าธรรมเนียม     
  และค่าปรับจนครบจํานวน 

   ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
  สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
  สภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม    
  จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
 
 

                                ๑๙ 

  รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน     
  คณะกรรมการแปรญัตติ 



 

   ข้ อ  ๔ ๗  ในการ พิ จารณ าญั ตติ ร่ างข้ อบัญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง             
  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
  ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ประสงค์  จะอภิปราย ห้ ามไม่ ให้ลงมติก่อนที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น           
  ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
   เพ่ื อประโยชน์ แก่การพิจารณ าร่างข้ อบัญ ญั ติ วาระที่ หนึ่ ง          
  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการ    
  ก็ได้ 
   ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา   
   ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญั ตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา     
  โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอ   
  คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
   ภายในระยะเวลาเสนอคํ าแปรญั ตติที่ สภาท้องถิ่นกํ าหนด         
  ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะ
  แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
  รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
   การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี ้ 
   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณา      
  สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอ คําแปรบัญญัติด้วยวาจาได ้
   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
  ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
  รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น 
  อย่างน้อยจะต้องระบุ ว่าได้มีห รือ ไม่มีการแก้ ไข เพ่ิม เติม ในตอน          
  หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ แปรญัตติเกี่ยว
  ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
  แปรญัตติ ตลอดจนการสงวน คําแปรญัตติด้วย 
 

                                ๒๐ 

  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
  กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา    
  เป็นการด่วน  
   ให้ คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย        
  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
   ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา    
  เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปร ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
  แก้ไขเท่านัน้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  



 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็น
  ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ   
  ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
   ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง        
  ในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้    
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ ได้ 
  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ
  ข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา      
  ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติ        
  ก็ได้  
   ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
  รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ดําเนินการตามความ         
  ในวรรคสามก็ได้  
   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
  ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น 
  ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม     
  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
   ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
  ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการ     
     อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย     
  ถ้ามีเหตุอันสมควร  
   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
  เป็นข้อบัญญัติหรือไมค่รับ ขอบคุณครับ 

๒๑ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล
ประธานสภาเทศบาล  ในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
  และเลขานุการได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว      
  ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติฯ กระผมขอมติในที่ประชุม    
  ก่อนว่า จะพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
- - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตร ี  ดิฉันขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ สามวาระรวดเดียว 

ขอบคณุค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือเห็นเป็นอย่างหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  



 

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติ ในที่ ประชุม  สมาชิกท่ านใดอนุมัติ ให้ พิจารณา          
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เรื่องการจัดการสิ่ งปฏิกูล       
และมูลฝอย พ .ศ. ๒๕๔๓   แก้ ไขเพ่ิม เติม  (ฉบับที่  ๑ ) พ .ศ. ....            
สามวาระรวดเดียว ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบล    
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง  เรื่ อ งการจัดการสิ่ งปฏิ กู ล  และมู ลฝอย  พ .ศ . ๒๕๔๓          
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... ฉบับนี้ สามวาระรวดเดียวแล้ว  
  ป ระก อ บ กั บ ใน ก าร  พิ จ า รณ าที่ ป ร ะ ชุ ม จ ะต้ อ งดํ า เนิ น ก า ร                  
  เป็นสามวาระดังนี้ 

   วาระท่ี ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  
   วาระที่ ๒ เป็นการแก้ไขรายละเอียดหรือที่เรียกกันว่า แปรญัตติ 
   วาระท่ี ๓ เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่  

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางดังกล่าว ผมขอเข้าสู่การ 
  พิจารณาในวาระท่ี ๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด รับหลักการแห่ งร่าง          
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง  

๒๒ 

เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที ่๑) พ.ศ. ....  โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพ ธิ์ ท อ ง  เรื่ อ งการจั ดการสิ่ งปฏิ กู ลและมู ลฝอย  พ .ศ . ๒๕ ๔ ๓           
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๑) พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึน้ครับ     

ที่ประชุม - ไม่มี 



 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ ทอง  เรื่ อ งการจัดการสิ่ งปฏิ กู ล  และมู ลฝอย  พ .ศ . ๒๕๔๓           
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....  แล้ว ผมขอเข้าสู่การพิจารณา   
     วาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
  สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ วรรคสอง “เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
  รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน     
  คณะกรรมการแปรญัตติ”  
   ประกอบกับร่างเทศบัญญัติ ฉบับนี้  สมาชิกทุกท่ านได้ตรวจ           
  ดูรายละเอียดเป็นการล่วงหน้าแล้ว         
   ฉะนั้น กระผมในฐานะประธานในที่ประชุมขอให้ทุกท่านพิจารณา     
  เรียงตามลำดับเป็นรายข้อตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายครับ 

๒๓ 

 - มีผู้ใดจะเสนอแปรญัตติหรือไม ่ขอเชิญครับ 
- ถ้าไม่มีผู้ ใดขอแปรญัตติ  ผมขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่ านใดให้           

คงร่างเดิม และให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขอให้ยกมือครบั 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานตท์อง - ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ       
  ที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
  ตําบลโพธิ์ทอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓     
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... หรือไม ่
   ผมจึงขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้
  ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล   
  และมู ลฝอย  พ .ศ . ๒๕ ๔๓  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  ๑ ) พ .ศ . ....          
  โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 



 

  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่ าน ใด ไม่ เห็ นชอบ ให้ ต ราเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตํ าบล
ประธานสภาเทศบาล  โพ ธิ์ท อ ง  เรื่ อ งการจั ดการสิ่ งปฏิ กู ลและมู ลฝอย  พ .ศ . ๒๕ ๔ ๓           
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึ้นครับ     

ทีป่ระชุม - ไม่มี  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑   เสียง 
พักการประชุม ๑๐ นาที   

๒๔ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๘. ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร       
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. .... 
- - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล    
   ตำบลโพธิ์ทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑ ) พ .ศ. ... . โดยมีหลักการ         
  และเหตุผล ดังนี้ 
                       หลักการ 
   เพ่ื อ ให้ สอดคล้องและมีความ เหมาะสมกั บสถานการณ์ ที่           
  เปลี่ ยนแปลงไป  และปรับปรุ งค่ าธร รม เนี ยม ให้ เหมาะสมตาม             
  สถานการณป์ัจจุบัน 

                                   เหตุผล 
   เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินนการควบคุมกิจการสถานที่จำหน่าย
  อาหารสถานที่สะสมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  ตลอดจนกำหนดมาตรฐาน
  ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และดำเนินการ
  ตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็น   
  อยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และอัตราค่าธรรมเนียม   
  การออกใบอนุญาตในการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและ     
  สถานที่สะสมอาหารให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
          โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔        
   ม า ต ร า  ๕ ๕  ม า ต ร า  ๕ ๘  ม า ต ร า  ๖ ๓  แ ล ะ ม า ต ร า  ๖ ๕                     
  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล
  ตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร      



 

  พ.ศ. ๒๕๔๓  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  พ.ศ. ....  เพ่ือบังคับใช้ในเขต
  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองพิจารณาต่อไป  
  ขอบคุณค่ะ 

๒๕ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่ ท่ านนายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงหลักการและเหตุผลไปแล้ว
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงกฎหมายและระเบียบ
  ที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอชี้แจง
เลขานุการสภาเทศบาล     ข้อกฎหมาย ดังนี้  
  ๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่
  จํ าหน่ ายอาห าร  และสถานที่ ส ะสมอาห ารที่ ได้ รั บ ใบอนุญ าต             
  หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี อํานาจออก
  ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังตอ่ไปนี้  
   (๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
  อาหารตาม ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบ
  กิจการหรือตามวิธีการจําหน่าย 
   (๒) กําหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่
  และสุขลักษณะ ของบริเวณที่ ใช้จํ าหน่ายอาหาร ที่ จัดไว้สํ าหรับ      
  บริโภคอาหาร ที่ใช้ทําประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีใช้สะสมอาหาร 
    (๓) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและ
  การป้องกัน โรคติดต่อ 
   (๔) กําหนดเวลาจําหน่ายอาหาร  
   (๕) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้            
  จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ  
   (๖) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการ    
  จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
   (๗) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์  
  น้ำใช้และของใช้อื่น ๆ  
   มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพ่ือดําเนินกิจการ
  ตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด
  ในข้อบัญญัติท้องถิ่น  
   เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้     
  เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลา
  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

                                ๒๖ 



 

   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนด
  ในข้อบัญญัติ ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถ้ าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง        
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน
  ทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
   ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น       
  จะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ   
  เป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
   ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
  แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ ได้รับการแจ้ง          
  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่         
  วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ   
  สั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไข 
  ภายในเวลาที่กําหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการ
  แจ้งให้ผู้ แจ้ งภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันที่ ได้ รับการแจ้งซึ่ งมี         
   รายละ เอียดถู กต้ อ ง ตามแบบที่ กํ าห นด ใน ข้ อบั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น             
  ตามวรรคหนึ่ง 
   และมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล
ประธานสภาเทศบาล  ในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
  และเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบให้ที่ประชุม
  ทราบแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติฯ กระผมขอมติในที่
  ประชุมก่อนว่า จะพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
 - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ สามวาระรวดเดียว 

ขอบคุณคะ่ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือเห็นเป็นอย่างหรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติ ในที่ ประชุม  สมาชิกท่ านใดอนุมัติ ให้ พิจารณา          
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่องสถานทีจ่ำหน่ายอาหาร 

                                 ๒๗ 

     และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ. ....  สามวาระรวดเดียว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
ครับ  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 



 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องสถานที่ จำหน่ ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....  
  ฉบับนี้ สามวาระรวดเดียวแล้วประกอบกับในการ พิจารณาที่ประชุม
  จะต้องดาํเนินการเป็นสามวาระดังนี้  
   วาระท่ี ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัต ิ 
   วาระที่ ๒ เป็นการแก้ไขรายละเอียดหรือที่เรียกกันว่า แปรญัตติ 
   วาระท่ี ๓ เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่  

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางดังกล่าว ผมขอเข้าสู่การ 
  พิจารณาในวาระท่ี ๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ประชุม  สมาชิกท่านใด รับหลักการแห่ งร่าง          
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....
โปรดยกมือขึ้นครับ 

ทีป่ระชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

 

๒๘ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องสถานที่ จำหน่ ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่๑) พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึ้นครับ     

ที่ประชุม - ไมมี่ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องสถานที่ จำหน่ ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....  แล้ว  



 

   ผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ข้อ ๔๕ วรรคสอง “เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
  สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา       
  ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  
   ประกอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้  สมาชิกทุกท่านได้ตรวจ           
  ดูรายละเอียดเป็นการล่วงหน้าแล้ว ฉะนั้น กระผมในฐานะประธาน       
  ในที่ประชุมขอให้ทุกท่านพิจารณาเรียงตามลำดับเป็นรายข้อตั้งแต่        
  ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายครับ มีผู้ใดจะเสนอแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

- ถ้ าไม่ มี ผู้ ใดขอแปรญั ตติ  ผมขอมติ ในที่ ป ระชุม  สมาชิกท่ าน ใด              
ให้คงร่างเดิม และให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เหน็ชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ       
  ที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
  ตําบลโพธิ์ทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๑) พ.ศ. .... หรือไม่ 
    
 

๒๙ 

  ผมจึงขอมติในท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ 
  ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร
  และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... 
  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชมุ  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 



 

นายธรรมนญู ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่ าน ใด ไม่ เห็ นชอบ ให้ ตราเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตํ าบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องสถานที่ จำหน่ ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึ้นครับ     

ทีป่ระชุม - ไม่มี 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๙. ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. .... 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครบั  

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล     
  ตำบลโพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณ ะ          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑ ) พ .ศ. .... โดยมีหลักการ         
  และเหตุผล ดังนี้ 

       
 

                                 ๓๐ 

                                  หลักการ 
   เพ่ื อ ให้ สอดคล้องและมีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่              

  เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมตามสถานการณ์
  ปัจจุบัน 

                                  เหตุผล 
   เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการ  
  จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงอัตรา     
    ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้า     
  ในที่หรือทางสาธารณะให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน     
  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐    
  มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕        
  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม     
  ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
  เรื่ อง การจำหน่ ายสินค้ าในที่ ห รือทางสาธารณ ะ พ .ศ . ๒๕๔๓           
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบล    
  โพธิ์ทอง 
   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง       
  เพ่ือพิจารณาต่อไป 



 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ ส่วนนี้เป็นถนนสาธารณะทั่ว ๆ ไปค่ะ ตรงวัดศีลขันธ์
นายกเทศมนตรี  ทั้ง ๒ ฝั่ง เรียกว่าทางสาธารณะ หรือหน้าวัดเกาะก็เรียกว่าทางสาธารณะ 
  ซึ่งจะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในการดูแลเช่น ต้ังร้านค้าแล้วไม่เก็บ 
  อย่างนี้เป็นต้น หรือการเก็บค่าดูแลรักษาพ้ืนที่ค่ะ ปัจจุบันเทศบาลฯ มี
  ทางเท้ าซึ่ ง อีกไม่น านทางกรมทางหลวงอาจมอบให้ เทศบาลฯ            
  ดูแล เพราะฉะนั้นการดูแลต่าง ๆ เหล่านี้ จึงต้องเข้าสู่สภาฯ ก่อน แล้ว
  เทศบาลฯ ก็ออกกฎหมายตราเป็น เทศบัญญั ติ ใน เรื่องการดูแล            
  ซึ่งเทศบาลจะต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ขอบคณุค่ะ  

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงหลักการและเหตุผลไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเรียนชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม ดังนี้ ครับ 

                                 

                              ๓๑ 

   ๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข 
  เพ่ิมเติม มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  
  มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕  
   ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติฯ กระผมขอมติในที่ประชุม    
  ก่อนว่า จะพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

 - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ สามวาระรวดเดียว 
  ขอบคณุค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือเห็นเป็นอย่างหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติ ในที่ ประชุม  สมาชิกท่ านใดอนุมัติ ให้ พิจารณา          
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่    
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑) พ.ศ. ....     
สามวาระรวดเดียว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบญัญัติเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑) พ.ศ. .... ฉบับนี้ สามวาระรวดเดียวแล้ว
ประกอบกับในการ พิจารณาที่ประชุมจะต้องดําเนินการเป็นสามวาระ
ดังนี้  

   วาระท่ี ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  



 

   วาระที่ ๒ เป็นการแก้ไขรายละเอียดหรือที่เรียกกันว่า แปรญัตติ 
   วาระท่ี ๓ เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่  
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ๆ และแนวทางดังกล่าว ผมขอเข้าสู่การ 
  พิจารณาในวาระท่ี ๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด รับหลักการแห่ งร่าง          
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที ่

                                ๓๒ 

หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....              
โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....   โปรดยกมือขึ้นครับ     

ที่ประชุม - ไม่มี 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....  แล้ว  
   ผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที ่๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ข้อ ๔๕ วรรคสอง “เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
  สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา       
  ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  



 

   ประกอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้  สมาชิกทุกท่ านได้ตรวจ           
  ดูรายละเอียดเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
 

๓๓ 

  ฉะนั้น กระผมในฐานะประธานในที่ประชุมขอให้ทุกท่านพิจารณา      
  เรีย งตามลำดับ เป็ น รายข้ อตั้ งแต่ ข้ อแรกจนถึ งข้อสุ ดท้ ายครับ              
  มีผู้ใดจะเสนอแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

- ถ้ าไม่ มี ผู้ ใดขอแปรญั ตติ  ผมขอมติ ในที่ ป ระชุม  สมาชิกท่ าน ใด              
ให้คงร่างเดิม และให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ       
  ที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
  ตําบลโพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณ ะ          
  พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....  หรือไม่ 

 - ผมจึงขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่ าน ใด ไม่ เห็ นชอบ ให้ ตราเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตํ าบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... โปรดยกมือขึ้นครับ     
ทีป่ระชุม - ไม่มี  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๓๔ 



 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ๑๐. ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล     
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. .... 
 - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล      
    ตำบลโพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑)       
  พ.ศ. ....   โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี้  

                                หลักการ 
   เพ่ื อ ให้ สอดคล้องและมีคว าม เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่             

     เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมตามสถานการณ์
  ปัจจุบัน 

          เหตุผล 
   เ พ่ื อ ป ระ โย ช น์ ใน ก ารด ำ เนิ น ก ารค วบ คุ ม กิ จ ก า รต ล าด                 
  ให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
  การดำรงชีพของประชาชน และดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไข
  สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
  ของประชาชน และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการดำเนิน
  กิจการตลาดให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาศัย      
   อำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕      
  มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการ    
   สาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติ ม มาตรา ๕๐ (๔ )        
  มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง     
  เรื่ อ ง ตลาด  พ .ศ . ๒๕ ๔๘  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่  ๑ ) พ .ศ . ....             
  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป       
    ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงหลักการและเหตุผลไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมาย และระเบียบ       
  ที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

 

๓๕ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอชี้แจง          
เลขานุการสภาเทศบาล  ข้อกฎหมาย ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
  ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ 



 

   มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ     
  ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น กฤษฎีกา          
   ค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราช     
  บัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงนั้น  เมื่ อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว           
  ให้ใช้บังคับได ้
    มาตรา ๖  เพ่ื อประโยชน์ ในการปฏิบั ติ การให้ เป็ น ไปตาม             
   พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
  ออกกฎกระทรวงดังตอ่ไปนี้ 
   (๑) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ
  กํ ากั บ ดู แลสํ าห รับ  กิ จ การห รือการดํ า เนิ น การใน เรื่ อ งต่ าง  ๆ             
  ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการ     
  ดํารงชีพของประชาชน และวิธีดําเนินการเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือ
  กํากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความ เป็นอยู่ที่      
   เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  
   กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป   
  ทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้กฤษฎีกา บังคับเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ 
  และในกรณี ที่ กฎกระทรวงดั งกล่ าวจะสมค วรกําหนดให้ เรื่องที่           
  เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการ    
  เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรี
  ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ           
  ในราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
  จากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 
   การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด
  ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด     
  ตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก    
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

                                 ๓๖ 

   ความ ในมาต รานี้ มิ ให้ ใช้ บั งคั บ แก่ ก ระท รวง ทบ วง ก รม          
  ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น  ห รื อองค์ ก ารของรั ฐที่ ได้ จั ดตั้ งตล าดขึ้ น             
  ตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ 
  เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
  และให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี  อํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือ          
  ให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
   มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วน
  ท้องถิ่นมีอํานาจ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 



 

   (๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
  และสุขลักษณะ 
   (๒) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและ
  การอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการตลาด  
   (๓) กําหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
   (๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัด       
  ตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาด
  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่ง
  ปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการ 
   ป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
   มาตรา ๓๖ ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้
  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิน่ตามมาตรา ๓๗ 
   มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการขายของในตลาด 
  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์
  และวิธีการเพ่ือให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง
  เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล  
  และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
  หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ 
  น้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ 
   มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุ      
    ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
  ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์         
  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติท้ องถิ่น        
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
  ทั้งหมดและแจ้งใหผู้้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง  

                                ๓๗ 

  และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่
  ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ     
  ไม่สมบูรณ์ใหท้ราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันไดร้ับคําขอ 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่ง     
  ไม่อนุญาตพร้อมด้วย เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับ
  แต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ ครบถ้วนตามที่กําหนด    
  ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
  หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง      
  ให้ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละ ไม่ เกินสิบห้าวัน         
  แต่ต้ อ งมีหนั งสื อแจ้ งการขยาย เวลาและเหตุ จํ า เป็ นแต่ ละครั้ ง              
  ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
  ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  



 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล
ประธานสภาเทศบาล  ในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
  และเลขานุการได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว      
  ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติฯ กระผมขอมติในที่ประชุม    
  ก่อนว่า จะพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
 - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
นายกเทศมนตรี  ดิฉันขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ สามวาระรวดเดียว 
  ขอบคุณคะ่ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ครับและตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือเห็นเป็นอย่างหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติ ในที่ ประชุม  สมาชิกท่ านใดอนุมัติ ให้ พิจารณา          
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘         
แก้ ไข เพ่ิ ม เติม  (ฉบับที่  ๑ ) พ .ศ . .... สามวาระรวดเดี ยว  ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 

๓๘ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล    
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....   
  ฉบับนี้ สามวาระรวดเดียวแล้ว ประกอบกับในการพิจารณาที่ประชุม
  จะต้องดําเนินการเป็นสามวาระดังนี ้ 

   วาระท่ี ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  
   วาระที่ ๒ เป็นการแก้ไขรายละเอียดหรือที่เรียกกันว่า แปรญัตติ 
   วาระท่ี ๓ เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่  

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบๆ และแนวทางดังกล่าว ผมขอเข้าสู่การ 
  พิจารณาในวาระท่ี ๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  

- ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่าน ใด รับหลักการแห่ งร่าง          
เท ศบัญ ญั ติ เทศบ าลตํ าบล โพ ธิ์ ท อง เรื่ อ งตลาด  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๘             
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....     โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 



 

  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค์  อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....   
   โปรดยกมือขึ้นครับ     

ทีป่ระชุม - ไม่มี 

มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. .... แล้ว  

                                  ๓๙ 

   ผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ ๔๕ วรรคสอง “เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
  สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภา 
       ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

   ประกอบกับร่างเทศบัญญั ติฉบับนี้  สมาชิกทุกท่ านได้ตรวจ           
  ดูรายละเอียดเป็นการล่วงหน้าแล้ว         
   ฉะนั้น กระผมในฐานะประธานในที่ประชุมขอให้ทุกท่านพิจารณา     
  เรียงตามลำดับเป็นรายข้อตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายครับ 

 - มีผู้ใดจะเสนอแปรญัตติ ขอเชิญครับ 
- ถ้าไม่มีผู้ ใดขอแปรญัตติ  ผมขอมติในที่ประชุม  สมาชิกท่านใดให้           

คงร่างเดิม และให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ       
  ที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล



 

  ตําบลโพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑)       
  พ.ศ. ....  หรอืไม ่
  ผมจึงขอมติ ในที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้         
  ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....  โปรดยกมือครับ 
ทีป่ระชุม  ๑. นายสนิท  สุภาพ  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางสาวสุภาภรณ์   วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายสายัณห์          วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๔. นางเปรียบจันทร์    ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายบุญส่ง  ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๖. นายเสน่ห์   แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

๔๐ 

  ๘. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๑๐. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่ าน ใด ไม่ เห็ นชอบ ให้ ต ราเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตํ าบล
ประธานสภาเทศบาล  โพธิ์ทอง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ....
  โปรดยกมือขึ้นครับ     

ทีป่ระชุม - ไม่มี  

มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔       - เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามในเรื่องอ่ืน ๆ หรือไมค่รับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ านน ายก เทศมนตรี  คณ ะผู้ บ ริห าร เลขานุ การสภ าเทศบาล            
และเจ้าหน้าที่ผู้เขา้ร่วมประชุมฯ ทุกท่าน 

 -   ขอปิดประชุมครบั 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๒๐  น. 
 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ลงชื่อ      เลขานุการสภาเทศบาล 
    (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)                                        (นายญาณเวทย์   สอนสม) 
             ผู้ช่วยนิติกร                                                ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
 

        ลงชื่อ       ประธานสภาเทศบาล 
              (นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง)   



 

 

 

 

 

๔๑ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว  เมื่อวันที ่๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 
                 (นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ) 
 
 
           ลงชื่อ           กรรมการ 
                    (นายณรงค์  อ่อนระทวย) 
 
 
           ลงชื่อ                                    เลขานุการกรรมการ 
                 (.............................................) 
 


