
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 2559 

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.2559 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

*********************************** 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายวสันต์ วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. นายจีรยุทธ วงเวียน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 

- ส ำเนำ - 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2559 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 2559        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2559 
ประธานสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 30  พฤษภาคม ๒๕๕9 ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล แล้วหากมีข้อความ  ใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท า
การแก้ไขข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข
ข้อความหรือไม่ เชิญครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอแก้ไข หน้าที่ 9 บรรทัดสุดท้าย เติมค าว่า โปรดยกมือครับ และหน้าที่ 11 
บรรทัดที่ 5 เติมค าว่า โปรดยกมือครับ และหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 5 เติมค าว่า     
โปรดยกมือครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกท่าน 

ประธานสภา ใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่๑ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑  
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา พ.ศ. 2560 วาระ 1 (รับหลักการ) เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี เนื่องด้วยตามระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการบริหารการปกครองท้องถิ่นให้ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นญัตติเพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทุกปี และในวันที่ กระผมได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน พิจารณา
และอนุมัติเพ่ือด าเนินการในวาระต่อๆไป ส าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ผมขอเสนอร่าง ดังนี้ 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไหล่หิน จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินอีกครั้งหนึ่ง     
ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะ การคลัง 

        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เทศบาลต าบล 
ไหล่หิน มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 20,347,332.93 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม  6,604,363.32 บาท 
    1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 6,539,564.98 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
รวม 0 บาท 

    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 0 โครงการ  
    รวม 0 บาท 
        1.2 เงินกู้คงค้าง 0 บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม2559 
        (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 15}905}423.21 บาท  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร    จ านวน     357,606.46 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     161,080.90 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน       72,152.33 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน               0.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       25,699.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จ านวน                0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน         11,148,268.52 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  4,140,616.00 บาท 
        (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 9,995,450.00 บาท 
        (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 14,241,295.77 บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง      จ านวน    740,496.14 บาท 
    งบบุคลากร      จ านวน  6,397,876.14 บาท 
    งบด าเนินงาน     จ านวน  5,399,621.91 บาท 
    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน    805,000.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  จ านวน       15,000.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน     883,301.72 บาท 
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        (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
         จ านวน  13,646,955.00 บาท 
        (5) มีการจ่ายเงินสะสม จ านวน  1,240,157.50 บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00 บาท 

  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

        
  รายรับจริง ปี  

2558 
ประมาณการ ปี 

2559 
ประมาณการ ปี 

2560 

รายได้จัดเก็บ    
  หมวดภาษีอากร 261,451.45 240,000.00 412,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 201,736.20 234,000.00 236,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 137,338.17 200,000.00 200,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 179,295.00 150,000.00 150,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 779,820.82 824,000.00 998,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  หมวดภาษีจดัสรร 14,329,013.65 15,770,000.00 16,920,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,329,013.65 15,770,000.00 16,920,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,948,664.75 5,256,000.00 16,565,900.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,948,664.75 5,256,000.00 16,565,900.00 
รวม 32,057,499.22 21,850,000.00 34,483,900.00 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 
2559 

ประมาณการ ปี 
2560 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 797,865.00 1,051,200.00 11,564,200.00 
  งบบุคลากร 6,996,630.00 8,256,200.00 9,833,000.00 
  งบด าเนินงาน 6,118,383.97 9,181,800.00 9,698,900.00 
  งบลงทุน 890,434.05 1,913,300.00 2,627,800.00 
  งบรายจ่ายอื่น 713,770.00 21,000.00 21,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 952,815.89 1,426,500.00 739,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,469,898.91 21,850,000.00 34,483,900.00 
รวม 16,469,898.91 21,850,000.00 34,483,900.00 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของ เทศบาลต าบลไหล่หิน 

อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,522,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,491,900 
  แผนงานสาธารณสุข 390,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,156,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,634,800 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,564,200 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 34,483,900 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

         

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 และ 65 จึงตรา
เทศบญัญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 34,483,900 
บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 34,483,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,522,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,491,900 
  แผนงานสาธารณสุข 390,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,156,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

585,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,634,800 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,564,200 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 34,483,900 
 
         

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
       
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

ซึ่งรายละเอียดเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง นั้น         
เทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ศึกษาแล้วก่อนหน้านี้    
ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ญัตติ  เรื่องท่ีเสนอใหม่  3.1 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระ 1 (รับหลักการ) มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย
จะซักถามเรียนเชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ กระผมได้ดูร่างแล้วกระผมข้องใจ

อยู่ 2 โครงการ คือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องชาวบ้านยังไม่
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ควรจะรีบด าเนินการ เพราะมีส่วนอ่ืนที่พ่ีน้องชาวบ้านเดือดร้อนอีกหลายเรื่องที่รอ
การแก้ไขและโครงการที่ไม่เห็นด้วย คือ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณ
บ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน ผมไม่ทราบว่าจะสร้างไว้เพ่ือด าเนินการอะไร เพราะ
ปัจจุบันเราก็ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะกันเองและได้อบรมไปแล้ว ซึ่ง
ตามที่เราได้ออกประชุมประชาคมท าแผนเกี่ยวกับบ่อขยะจะไม่มีปัญหา ปัญหาอ่ืนๆ 
อีกมากมายที่ยังไม่ได้น ามาแก้ไข โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโครงการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ที่บ่อขยะ กระผมไม่เห็นด้วยที่จะด าเนินการเพราะไม่ก่อ
ประโยชน์ และหากต้องจ้างคนงานเพ่ิมอีก 2 -3 คน เราก็จะยิ่งขาดทุน ควรน า
งบประมาณ 2 โครงการนี้มาอุดหนุนหมู่บ้าน หรือให้เป็นเงินทุนในการบริหารจัดการ
ขยะแก่คณะกรรมการ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ กระผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ส าหรับ 2 โครงการนี้ที่เรา

จะไปท าศาลาและลานอเนกประสงค์ที่บ่อขยะ ด้วยเหตุผลคือ ในช่วงนี้หรือช่วงไหนๆ
หรือกระทั่งช่วงที่ผ่านมาบ้านเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องขยะ คือถ้าถามว่าปัญหาเรื่องขยะ
ส าหรับชาวบ้านผมว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวครับ สมมุติเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นผมคิวว่า
มันจะคุ้มค่าหรือไม่ สิ่งที่เราควรสร้างหรือพัฒนายังมีอีกหลายด้าน เช่นเดียวกับการ
รณรงค์คัดแยกขยะพ่ีน้องชาวบ้านก็ยังไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตอบสนองนโยบาย
ของท่านผู้บริหารและหากจะไปสร้างตรงนั้นผมว่ามันเร็วเกินไปนะครับ เราหน้าจะหัน
มารณรงค์พ่ีน้องทั้งหกหมู่บ้านให้เห็นความส าคัญเรื่องการแยกขยะก่อทิ้ง ถ้าเรา
ประสบผลส าเร็จตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยขยับก้าวไปอีก อีกอย่างเท่าที่ผมเห็นหรือ
สอบถามพ่ีๆน้องๆที่เก็บขยะจะมีขยะอยู่ 2 ประเภท คือ น้ าแกงและใบไม้ไม่มีเศษ
เหล็กหรือสิ่งมีค่า ที่ท่านคิดว่าท่านจะไปแยกหรือลงทุนสร้างเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ก็คัดแยกกันเองอยู่แล้วและน าไปขายให้แก่พ่อค้าขายของเก่า ซึ่งโครงการทั้ง 2 นี้เป็น
เรื่องที่ตอบโจทย์ได้ยากมากเลยครับ ลองคิดดูนะครับว่าเราสมควรท าหรือไม่ 
ขอขอบคุณครับ 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ กระผมคนหนึ่ งครับที่ ไม่ เห็นด้วยกับการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ ผมคิดว่าจะไม่มีใครไปใช้และเอางบประมาณไปอย่างสูญเปล่า ลาน
อเนกประสงค์ก็เช่นกัน ศาลาอเนกประสงค์ขนาดก็ไม่ใหญ่ลานก็ไม่กว้างมากนัก ผมคิด
ว่ามันไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้และผมเกรงว่าจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ ผม
คิดว่าน างบประมาณมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคยังมีอีกหลายแห่งที่ด่วน ดังที่ท่าน สท.
ทั้งสองท่านได้กล่าวไว้ที่ต้องแก้ไขอีกหลายแห่ง ผมได้มีโอกาสได้เข้าประชุมที่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาทิตย์ที่ผ่านมา เขาได้กล่าวถึงอ าเภอหางดง วันหนึ่งขยะ 15 
ตัน แต่ทางมหาวิยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแบบท าบ่อขยะบ่อก๊าชชีวภาพชายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้า 4 ปี ได้คืนทุน ผมก็ได้สอบถามว่าในต าบลผมมีประมาณ 5-10 ตัน เขาก็บอก
ว่าสามารถออกแบบให้ได้ 4 คืนทุน และโรงงานผลิตอาหารกระป๋องห้องฉัตรมีขยะ 
10,000 คิว เขาซื้อมูลสุกรจากฟาร์มผมไม่เติมบ่อแก๊สเพ่ือให้เป็นพลังงานปั่นเป็น
ไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าได้ และตามที่ท่าน สท.วสันต์ กล่าว ขออนุญาตเอ่ยนามว่าขยะ
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ต าบลเราส่วนมากเป็นเศษอาหารและเศษใบไม้ สิ่งนี้แหละที่ผลิตเป็นก๊าซมีเทนเรา
น ามาลงทุนท าประโยชน์ 4 ปีคืนทุนตรงนี้ผมคิดว่าคุ้มกว่าครับ ขอขอบคุณครับ 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ ผมคิดว่าโครงการสองโครงการนี้จ านวนเงินประมาณหกแสนกว่า

บาทผมคิดว่าน าเงินไปอุดหนุนให้แต่ละบ้านด าเนินการเหมือนที่เราไปดูงานที่เชียงราย
มาไม่ดีกว่าหรือครับ สนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านน าไปบริหารจัดการหรือหาแนวทาง
วิธีการแก้ไขปัญหาขยะจะดีกว่า เทศบาลต้องหาตลาดให้ชาวบ้าน แต่โครงการที่จะ
สร้างนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา  ประชุมทุกท่านครับ ปัญหาที่ทางสมาชิกได้อภิปรายมานั้น ผมก็ได้ดูในเทศบัญญัติที่

จริงแล้งเรื่องขยะก็เป็นเรื่องส าคัญ แต่เปรียบเทียบระหว่างเรื่องปัญหาขยะกับปัญหา
ปากท้องพ่ีน้องชาวบ้าน ถ้าเป็นผมผมก็ต้องเลือกปัญหาปากท้องพ่ีน้องชาวบ้านก่อน 
ผมจะเปรียบเทียบระหว่างเรื่องขยะกับเหมืองฝายหรือคลองส่งนี้ หรือดาดล าเหมือง
ตัวยูส่งน้ าเข้าสู่ที่นาพ่ีน้องชาวบ้านผมเลือกสิ่งนี้ดีกว่า เพราะเลือกที่จะช่วยให้พ่ีน้อง
ชาวบ้านได้ท าไร่ท านาได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ผมมองว่ามากเกินไปแต่ปัญหาขยะก็
ส าคัญแต่ขยะบ้านเราก็เก็บอาทิตย์ละ 2 วันต่อหมู่บ้านพนักงานเก็บตอนเช้า 10 โมง
เสร็จแล้วแสดงว่าขยะไม่เดือดร้อนมากเท่าไร ส่วนมากปัญหาจะเป็นถังขยะไม่เพียงพอ 
พนักงานเก็บขยะไม่สุภาพ ปัญหาขยะล้นไม่มี จะมีปัญหาบ้างช่วงไฟไหม้และเวลาฝน
ตกเยอะๆจะเกิดน้ าหลาก ผมอยากจะเสนอสมาชิกสภาถึงเรื่องเมื่อครั้งเราไปดูงานที่
สกลนคร เราไปครั้งนั้นได้รับเสียงคัดค้านมากจากพ่ีน้องชาวบ้านพ่ีน้องชาวบ้านไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะยังไม่ถึงขั้นเป็นปัญหารุนแรงที่ต้องการแก้ไข ผมคิดว่าควร
น างบประมาณตัวนี้หรือแบ่งมาท าเหมืองฝายจะดีกว่าครับ 

นายบุญยภู บุญเรือง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับส าหรับการสร้างอาคารอเนกประสงค์

เพราะว่าเรามีโครงการคัดแยกขยะอยู่แล้ว ซึ่งการก่อสร้างผมว่ายังไม่ควรผมอยากให้
ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งนะครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ผมคิดว่าผมคงเข้าใจผิดในเรื่องความเห็นพ้องและแนวความคิดที่ว่าขณะนี้ขยะก็มี

ความส าคัญในระดับต้นๆ แต่ได้ฟังท่านทั้งหลายได้พูดแล้วก็คงจะเข้าในความหมายไป
อีกทางหนึ่ง ผมจึงอยากจะขออนุญาตชี้แจง เพราะอะไรกระผมในนามหัวหน้าของ
คณะผู้บริหารถึงให้ความส าคัญในเรื่องขยะ ประเด็นแรก การต่อสู้ในเรื่องของการท า
ขยะเริ่มต้นมาจากกาประชุมชาวบ้านในทุกๆที่ ผมก็พูดถึงทุกครั้งและก็ให้ความส าคัญ
ผมเชื่อว่าชาวบ้านเห็นพ้องคงจะให้ความเชื่อหรือมั่นใจในฝ่ายบริหารหรือตัวกระผม
ว่างานเกี่ยวกับขยะนั้นทางเทศบาลให้ความส าคัญ เริ่มต้นจากแรกๆผมได้ต่อสู้และ
น าพาผู้น าทั้งหลายไปดูงานที่จังหวัดสกลนคร สืบเนื่องมาจากตรงนั้นจากที่ผมจะท า
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ท่าน สท.ธนา ได้พูดถึง 
แต่เราท าไม่ได้ครับ เพราะถูกต่อต้านจากพ่ีน้องชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านแม่
ฮวกเพราะพวกชาวบ้านกลัวโรงไฟฟ้าจริงแล้งผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับ ขยะต้อง
มีอย่างน้อยวันละ 5 – 15 ตัน เอกชนถึงจะมาลงทุน คือจริงแล้วขยะต าบลเรามีไม่
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พอเราจึงท าไม่ได้ เราอาจจะขอขยะจากที่อ่ืนหรือ อปท.อ่ืนให้เอาขยะมาทิ้งไว้ที่เรา
และเราจะบริหารจัดการเอง แล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์จากการขายไฟฟ้าเราก็จะได้
ประโยชน์จากการขายปุ๋ยหรือพ่ีน้องชาวบ้านได้รับแจกปุ๋ยและได้รับผลประโยชน์จาก
การด าเนินงาน 30 % เงินจะเข้าเทศบาลเป็นเวลา 15-20 ปี หลังจากนั้น
บริษัทเอกชนก็จะมาซ่อมแซมหรือจัดการให้อยู่ในสภาพเดิมและก็จะมอบให้เทศบาล
เป็นผู้บริหาร เงินทุกบาทเทศบาลจะได้รับหมด แสดงว่า 15-20 ปี เค้าก็ได้ทุนคืน
และได้ก าไรแล้ว ซึ่งในความคิดผมคิดว่าดีมาก แต่เราท าไม่ได้ขี้หมูท่านก็ได้ขายสิ่ง
ปฏิกูลทั้งหลายมันเป็นเงินเป็นทอง แต่ท าไม่ได้เพราะพ่ีน้องบ้านแม่ฮวกไม่อนุญาต
ต่อต้านอย่างรุนแรง ผมก็ต้องหยุดแล้วมาคิดต่อในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายบริหาร ผมจะ
ท าอย่างไรกับขยะ ท่านว่าขยะไม่มีความจ าเป็นขยะมีความจ าเป็นน้อยกว่าปากท้อง 
ผมว่าท่านก าลังเข้าใจผิด นโยบายรัฐบาลมีหนังสือก าชับมาตลอดครับสั่งการและ
สอบถามไปทุกเทศบาลให้จัดการและท าอะไรเกี่ยวกับขยะบ้าง ผมในฐานะฝ่าย
บริหารนอกจากจะเห็นความส าคัญของเรื่องขยะแล้วก็ต้องด าเนินการต่อถ้าเราไม่
ด าเนินการหรือเพิกเฉยก็จะโดนต าหนิ ผมจึงจะด าเนินการในเรื่องเหล่านี้ในเมื่อพ่ีน้อง
ชาวบ้านไม่เห็นด้วย ผมจึงต้องหาแนวทางว่าเราจะด าเนินการกันยังไง  เราจึงมีการ
คัดแยกขยะและได้ของบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้งบประมาณมาจ านวนสามแสนกว่าบาทเพ่ือมาด าเนินโครงการเกี่ยวกับขยะ และ
เราก็ได้ตั้งงบประมาณของเทศบาลอีกก็ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเช่นกัน 
และนั่นก็เป็นการแก้ไขแก่ต้นทางแต่เราต้องท าให้ดีนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาปลายทาง 
ที่บ่อขยะอย่างเช่นที่ผมเสนอมาในปีนี้ งบประมาณสี่แสนกว่าบาทครับไม่ใช่หกแสน
บาท ศาลาอเนกประสงค์ท่ีท าเพ่ือจะให้มีที่พักส าหรับคนที่มาคะแยกขยะ พวกน้ าแกง
จะให้ฝังกลบที่ต้นทางแต่เราจะเก็บเฉพาะพวกเศษพลาสติก เราได้ด าเนินการ
โครงการในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านน าร่องและเป็นตัวอย่างคือบ้านแม่ฮวกเพราะเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้บ่อขยะมากที่สุดน้ าที่ซึมในบ่อขยะจะซึมลงสู่ใต้ดินและไหลไปกับน้ า
เข้าสู่บ้านแม่ฮวกก่อนเลยครับ อาคารอเนกประสงค์ ขนาดแค่ 8x12 งบประมาณ
สามแสนกว่าบาทท าไมท่านจึงไม่ให้ความส าคัญกันละครับ เรื่องฝายต่างๆ ผมก็ให้
ความส าคัญครับผมก็ด าเนินการอยู่ ผมอยากจะขอร้องขอความเห็นใจและมีเสียง
สะท้อนมาจากพ่ีน้องบ้านแม่ฮวกว่าเราด าเนินโครงการคัดแยกขยะไม่มี สท.มาดูแล
เลย และบ้านเข้าซ้อนต่อไปก็ต้องเริ่มด าเนินการเรื่องการคัดแยกขยะ และทุกๆ
หมู่บ้านก็ต้องเริ่มคัดแยกขยะแล้วครับแต่การคัดแยกมันก็ไม่ได้คัดหมดเลยซะทีเดียว
เราก็จะต้องไปคัดแยกที่ปลายทางซ้ าอีกรอบดูตัวอย่างเช่นเทศบาลต าบลเกาะคา ทุก
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและยังมีการคัดแยกท่ีปลายทางอีกด้วย ผมน างบประมาณ
มาด าเนินการแค่นี้ท่านบอกผมท าไม่ถูก ผมอยากให้พ่ีน้องบ้านแม่ฮวกพ้นจาก
มลภาวะและสิ่งสกปรก ต่อไปเราจะคัดแยกขยะกันทุกครัวเรือน และผมก็คิดต่อไปอีก
ว่าเราจะขุดเอาขยะใต้ดินไม่รู้กี่หมื่นตันเอาขึ้นมาปั่นขายให้มันหมดสิ่งที่ขายได้เราก็
ขายสิ่งที่ท าปุ๋ยได้ก็ท าปุ๋ย ขยะมีพิษเราก็จะแยกไปทิ้งในที่ๆสมควรทิ้งนั่นคือแนวทางที่
กระผมจะด าเนินการต่อจากนี้ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านลองคิดดูอีกทีนะครับถ้าไม่
ส าคัญรัฐบาลคงไม่ก าชับมาหรอกครับ งบประมาณนี้ถ้าท่านเห็นด้วยต่อไปก็ไม่มีอะไร
แล้วครับถึงจะมีแต่ก็น้อยมากอาจจะมีก็คงจะเป็นงบประมาณค่าแรงงานแต่ใน
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ขณะเดียวกันผมก็จะหางบประมาณจากที่อ่ืนมาช่วยอยู่แล้วครับ ต้องขอบคุณท่าน
ปลัดที่น าหนังสือมาให้กระผมชี้แจงเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีแนวทางให้เราต้องด าเนินการ เช่น ต้อง
ด าเนินการเรื่องการป้องกันยาเสพติด การวางแผนปรับปรุงผังเมือง การวางแผน
บุคลากรท้องถิ่น การป้องกันการลดอุบัติเหตุ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อัน
นี้ก็เป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แต่หากกระผมไม่ด าเนินการเลยสักอย่างเรา
จะรายงานเขาได้อย่างไร ท่านสมาชิกทั้งหลายผมไม่ได้ท าเพราะไม่มีเหตุไม่มีผล
หรือไม่เห็นความส าคัญของปากท้องพ่ีน้อง เรื่องน้ า เรื่องการท านาผมก็ให้ความส าคัญ
และท้ังหมดนี้ก็อยากฝากไว้ว่า เทศบัญญัติปีนี้ผมมาท าเรื่องขยะต่อเนื่องไปอีกแล้วผม
ก็ต้องของบประมาณจากที่อ่ืนลงมาช่วยอยู่ เพ่ือพ่ีน้องหมู่ 3 และหมู่ 6 ที่ใกล้บ่อขยะ
ที่สุดในฤดูแล้งก็เกิดไฟไหม้ท าให้ส่งกลิ่นมาถึงสองหมู่บ้านนี้ ฤดูฝนน้ าท่วมบ่อขยะไหล
ลงแม่น้ า ขณะนี้บ่อขยะของเรามีแค่ 7 ไร่ ขุดขึ้นมาหลายรอบแล้วครับทุกท่านไปดูได้
เลยขณะนี้พูนขึ้นมาสูงประมาณเมตรกว่าแล้วครับ ท่านบอกขยะไม่มีใครพูดถึงไม่มี
ใครให้ความส าคัญ เพราะขยะทุกอย่างลงถังเทศบาลเก็บแล้วชาวบ้านจะให้
ความส าคัญได้อย่างไร หรือพวกท่านจะให้ขยะเกลื่อนหมู่บ้านไม่ต้องด าเนินการอะไร
และใครที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องนายกเช่นเคยจะให้ผมบอกว่า สมาชิกสภาเขาไม่ให้
งบประมาณจึงเป็นแบบนี้ท่านอยากให้เป็นแบบนี้หรือครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ด้วยความเคารพท่านนายก กระผมเป็นสมาชิกสภามาอยู่กับท่าน

มาก็สิบกว่าปีแล้วครับ ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน ชาวบ้านเลือกกระผมมาผม
รู้ครับว่าปัญหามีอะไรบ้าง บางครั้งเขาไม่ต้องการแต่เราไปยัดเยียดให้เขาบางครั้งสิ่งที่
เขาต้องการก็ไม่มี เช่น เรื่องฝาย ท่านนายกท าก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากแต่ฝายเราดี
เก็บน้ าไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ อย่างเรื่องขยะไม่ใช่ไม่ให้ความส าคัญ ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ถ้าหากขยะของเราเป็นขยะที่มีพิษและมีปริมาณที่มากเหมือนที่เคยเห็นในทีวีเราจึง
ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราไม่ใช่ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ก็มีนะ
ครับแต่ผมว่ามันไม่สมควรที่จะไปลงทุนมากขนาดนี้ น่าจะแบ่งออกไปด้านอ่ืนบ้าง 
ไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่ผมว่าน่าจะแบ่งไปส่วนอ่ืนบ้าง อย่างเช่นเหมืองฝายควรจะมีไว้ในเทศ
บัญญัติบ้างก็ไม่เห็นจะมี เทศบัญญัติปีก่อนก็ไม่มีปัญหาเร่งด่วนตรงไหนท าไมเราไม่
ด าเนินการตรงนั้น เวลาที่จัดสรรงบประมาณผมอยากให้ไกล่เกลี่ยกันหน่อย
แบ่งสันปันส่วนกันไปครับ ปีที่แล้วก็ใช้ไปห้าแสนกว่าบาท ปีนี้สี่แสนกว่าบาท รวมแล้ว
ล้านกว่าบาทปีหน้าก็ท าอีกผมให้ความส าคัญทั้งสองเรื่องแต่ผมจะให้น้ าหนักไปใน
เรื่องปากท้องมากกว่า ในเรื่องขยะก็เห็นด้วยแต่ว่าใช้งบประมาณมากไปหน่อยครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงหน่อยครับ ในเรื่องตัวยูหรือเหมืองฝายผมได้คุยกับสมาชิกบางท่าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหาร ตัวยูของเราได้ด าเนินการไปแล้วสองตัว และตัวยูที่อยู่
หลังโรงเรียนบ้านไหล่หินที่ผมยังไม่ได้เอามาบรรจุในเทศบัญญัติเพราะผมได้ขอ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้ว เค้าก็รับปากจะให้มา งบประมาณตัวยูทุ่งหัวขัว
คิดว่ามันเป็นงานที่เร่งด่วนถ้าเราน ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณมาเมื่อไร่เราก็
ยังไม่รู้ จึงปรึกษากันว่าจะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม หรือใช้งบประมาณนอก ใน
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ขณะเดียวกันงบประมาณที่ผมได้มอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาแต่ละเขตไป
ด าเนินการก็มองความส าคัญที่ถนนกันเป็นส่วนมากถ้าท่านเห็นความส าคัญของตัวยู
ท่านก็ควรจะเสนอเกี่ยวกับตัวยูแต่ไม่มีท่านใดเสนอเลยและผมก็ได้ด าเนินการขอ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว จึงขอให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายสุวรรณ   ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมเห็นความส าคัญของบ่อขยะครับ เพราะท่านนายกได้อธิบาย

รายละเอียดเป้าหมายที่ด าเนินการไม่ละเอียดหากจะด าเนินการก่อสร้างเพ่ือคัดแยก
ขยะใต้ดินกระผมก็เห็นด้วยแต่กระผมคิดว่าด าเนินการคัดแยกสามปีคงจะไม่หมดแต่ก็
ล าบากอยู่ครับ  อย่างเช่น  บ้านแม่ฮวก  การพัฒนาภายในหมู่บ้ายยังไม่เรียบร้อย  
งบประมาณน้อยแต่การพัฒนามีเยอะ  งบประมาณแสนกว่าบาทจะน าไปพัฒนาอะไร  
เราไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างเขา  ยกตัวอย่างเช่น  เทศบาลต าบลเกาะคา  การพัฒนา
เขามีน้อย 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับที่ผมบอกเรื่องศาลา  8 x 12  ผมไม่ได้ว่ามันน้อยนะครับ  แต่ผม

กลัวว่างบประมาณไม่เพียงพอ  กลัวขยะเต็มครับ  ต้องแจ้งด้วยครับว่าสร้างศาลา
อเนกประสงค์อะไร  ที่นายกไปดูงานที่จังหวัดสกลนคร  อันนั้นคือการเผามลพิษพัด
เข้าหมู่บ้าน  มีผลกระทบแน่นอนครับ  แต่ที่ของผมมันไม่ใช่นะครับ  เป็นบ่อก๊าซ
ชีวภาพครับแบบที่ฟาร์มหมูท า  300  ลบ.เมตร  ที่หางดง  10,000  ลบ.เมตร  
เอาขยะมูลฝอย  ขยะที่ท าให้เกิดก๊าซมีเทน  เดี๋ยวนี้เขามีเครื่อง  เขาใช้เครื่องจักรปั่น  
เขารับรองเลย  4  ปี  คืนทุน  แล้ววิศวะกรมาออกแบบให้ฟรีผมเสนอเฉยๆ  ไปดูที่
โรงงานกระป๋องตรงห้างฉัตรก็ได้  ปัจจุบันเขามาสูบขี้หมูผมวันละ  4  คันรถครับ  
เอาขี้หมูไปใส่ในบ่อนี้แหละ  10,000  คิว  ปั่นขายให้รัฐ  ที่นายกเข้าใจนี้ผิดนะครับ
ที่  จังหวัดสกลนคร  คือ  การเผาคนละอย่างนะครับ 

1 ศาลาอเนกประสงค์  บ่อขยะต าบลไหล่หิน  8 เมตร x 12 เมตร 
2 ลานอเนกประสงค์   14 x 16 เมตร 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่แตกต่างนะครับ  น าเสนอผ่านสภาให้

เราอภิปรายเราก็ต้องแสดงความคิดเห็น  สมาชิกเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน  
นะครับ  เรามีสิทธิที่จะเห็นต่างนะครับ  เพราะมันเกิดประโยชน์ได้น้อย  แต่วัน
ข้างหน้า  มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  แต่ในตอนนี้เทศบาลเราทั้งเรื่องสถานะทางการเงิน  
หรอืเรื่องอ่ืนๆ  เรายังด้อยอยู่  เราจ าเป็นต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าให้กับพ่ี
น้องชาวบ้าน  การคัดแยกขยะต้นทางท่านก็ท าถูกแล้วนะครับ  ถ้าเราจะต่อยอดให้
มันเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  แต่นี้เราเพ่ิงเริ่มคัดแยกขยะ  แล้วเราข้ามขั้น  ผมว่ามัน
ก็ไกลเกินไปออกไปทลีะข้ันตอนก่อน  ที่พวกผมท้วงไม่ได้อคติกับท่าน  แต่ผมอยากให้
เกิดประโยชน์สูงสุดควรส่งเสริมแต่ละหมู่บ้านก่อน  ใช้เงินนี้ด้วย 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับขอเสริมการอภิปรายในครั้งนี้  ขยะก็มีความส าคัญ  เราเพ่ิงเริ่ม

นะครับเกี่ยวกับการรณรงค์ที่บ้านแม่ฮวก  ขนาดหมู่บ้านแรกยังไม่ส าเร็จ  เราขาด
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หลายอย่าง  เช่น  ธนาคารรับซื้อขยะอะไรประมาณนั้นครับ  เอาเงินส่วนหนึ่งมาซื้อ
ขยะตามหมู่บ้าน  หรือถังขยะ  ส าหรับการไปสร้างผมไม่เห็นอย่างยิ่ง  เพราะว่าเรามา
สนับสนุนแต่ละหมู่บ้านก่อน  เอาจริงเอาจังที่บ้านแม่ฮวกก่อน  อาจมีการก าหนดวันที่
รับซื้อ  ผมว่าน าไปอุดหนุนด้านอื่นดีกว่า  เช่น  เรื่องเหมือง 

นายสุนันท์  เกษณา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี อยากฝากสมาชิกทุกท่าน  ตั้งงบประมาณทุกปี  ไม่มองเห็นความส าคัญในบ้าน  ผม

ว่าลดหย่อนบ้าง  ถนนหนทาง  ท าหน้าแล้วก็ได้  แต่เรื่องท านา  นี้น่าจะให้
ความส าคัญ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับเงินงบส่วนนี้  เราควรจะน ามาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องท้องทุ่งนา

มากกว่า แต่ผู้บริหารก็ยังไม่ให้ความส าคัญเลย 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม  จริงแล้วอยากให้กระซับเข้ามาตรงนี้การจัดสรรงบประมาณ  

ตัวผมไม่ได้คิดเองท าเอง  ผมได้แบ่งสรรไปงบลงทุน  แต่ละเขตแต่ละหมู่บ้าน  และผม
ก็ไม่ได้เข้าไปเสนอแนะอะไรเลย  แต่ในส่วนของผม  400,000  กว่า  ผมเอามาท า
ในสิ่งที่ผมได้รับ  เหมือนกับหนังสือสั่งการ  และก็ตอบสนองชุมชนซึ่งผมอยากจะขอ
ความเห็นใจ  จากท่านสมาชิกทั้งหลายนะครับ  ผมอยากให้บรรลุเป้าหมาย  ผมคิดว่า
เราจะมาคัดแยกให้มันลดจ านวนขยะที่สะสมอยู่นั้นภายในปี 2 ปีนี้  เพ่ือให้มันเบา
บาง  คัดแยกปลายทาง  ท่านอาจให้ความส าคัญที่ต้นทาง  แล้วในขณะที่เรารณรงค์
นั้น  บางหมู่บ้านยังไม่ให้ความส าคัญ  ผมจึงอยากให้ท่านขอความเข้าใจ  แล้วท่านก็
จะได้คุณงามความดีด้วย  อันนี้ผมอยากขอ  ความเข้าใจ  ส่วนในเรื่องบ่อชีวภาพ  ผม
ขอโทษที่ผมเข้าใจผิด  ก็คิดว่าต่อไปผมจะไปดูงาน 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมขอเสนอเรื่องบ่อขยะมีความส าคัญ  แต่การขัดแยกขยะต้นทาง

มันยังไม่ส าเร็จ  แล้วปลายทางจะส าเร็จหรือไม่ ลองพิจารณาอีกครั้ง  บ่อขยะผมก็
เห็นด้วยแต่ขอให้ต้นทางเป็นผลส าเร็จก่อน  นายกจะสร้างก็สร้างเลย  แต่ตอนนี้ต้น
ทางยังไม่ส าเร็จแล้วจะท าปลายทาง  เอาเงินไปอุดหนุนสร้างธนาคารขยะแต่ละ
หมู่บ้านน่าจะดีกว่า 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ผมในหัวหน้าฝ่ายบริหาร  จะขอถอนออก  1  โครงการ  คือลานอเนกประสงค์

งบประมาณ  154,000  บาท  คงเหลือไว้แต่ละโครงการก่อสร้า งอาคาร
อเนกประสงค์  ส่วนเงิน  150,000 บาท กว่านั้นก็จะตกเป็นเงินส ารองจ่าย  
งบประมาณท่ีตั้งไว้เท่าเดิมคือ 34  ล้านบาท 

 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ญัตติ  เรื่องท่ีเสนอใหม่  3.1 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระ 1 (รับหลักการ)ขอมติในที่ประชุม มีท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระ 1 (รับหลักการ)  จ านวน 12 
เสียง          ไม่เห็นชอบ  0 เสียง   งดออกเสียง 0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ต่อไป ให้สมาชิกท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบแล้วแต่งตั้งไม่น้อย

กว่า 3 ท่าน ไม่เกิน 7 ท่าน เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อ           
นางล าดวน    จินา - ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 7 คน  
สมาชิกสภา 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน โปรดยกมือ

ครับ   
ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งด

ออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ  
ประธานสภา 
นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายสุธรรม  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  และ  นายธนา  แก้วจักร์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มี  
ประธานสภา   ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  
นายบุญยภู  บุญเรือง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายมงคล  ช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ  จินะการ  และ  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มี  
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ  
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุธรรม  จ าปา  และ นายพินิจ  จินะการ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มี  
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายพินิจ  จินะการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ผู้รับรอง 2 คน  นายธนา  แก้วจักร์  และ นายบุญยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  4 อีก หรือไม่หากไม่มี  
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ  
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นายสุธรรม  จ าปา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นางล าดวน  จินา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายมงคล  ช านาญการ  และ นายพินิจ  จินะการ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  5 อีก หรือไม่หากไม่มี  
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายวสันต์  วรรณมณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายบุญยภู  บุญเรือง  และ นายธนา  แก้วจักร์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  6 อีก หรือไม่หากไม่มี  
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ  
นายวสันต์  วรรณมณี - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายไพโรจน์  ดวงชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุธรรม  จ าปา  และ นายพินิจ  จินะการ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  7 อีก หรือไม่หากไม่มี ผมขอมติครับ 
ประธานสภา สภาเทศบาลได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแล้ว 7 คน คณะกรรมการแปร

ญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 
1. นายสุธรรม  จ าปา 
2. นายมงคล  ช านาญการ 
3. นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ 
4. นายพนิิจ  จินะการ 
5. นางล าดวน  จินา 
6. นายวสันต์  วรรณมณ ี
7. นายไพโรจน์  ดวงชัย 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 

7 คน จะด าเนินการเลือกประธานและเลขานุการกันเองครับ  
(พักให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม  20 นาที) เวลา 13.30 น. 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 13.50 น. 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม คัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
  เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. นายวสันต์    วรรณมณ ี      ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
4. นายสุธรรม      จ าปา   กรรมการ 
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5. นายไพโรจน์    ดวงชัย   กรรมการ 
6. นายพินิจ         จินะการ   กรรมการ 
7. นางล าดวน    จินา   กรรมการ/เลขานุการ 

 
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือก าหนดวันยื่นแปรญัตติ ครับ ก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติ 
ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน โดยให้คณะกรรมการรับค าแปรญัตติตั้งแต่ ตั้งแต่
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม    
พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ส าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ไหล่หิน จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 วาระ 1 (รับหลักการ) 
ประธานสภา วาระ 2 (แปรญัตติ) วาระ 3 (ลงมติ) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอให้ทางสภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณา

เป็นสามวาระรวดครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ตามที่ท่านนายเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ได้เสนอต่อที่ประชุม ถ้าสมาชิกท่านใดเห็น

ด้วยกับการพิจารณาเป็นสามวาระรวด โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นสามวาระ

รวด จ านวน ๑2 เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐ เสียง 
 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติต าบลไหล่หิน 

เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หลักการ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  66  และมาตรา  35  

มาตรา  37  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  มาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           พ.ศ.  
2535  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลาดผู้ขายของ  และผู้ช่วย
ขายของในตลาด  ประกอบกับ  มาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  บัญญัติให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เหตุผล 
เนื่องจากกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  2552)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  2535  ซึ่งแบ่งประเภทของตลาดไว้  3  ประเภท  ได้ถูกยกเลิก  โดยได้ออกกฎกระทรวง  ว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด  พ.ศ.  2551  มาใช้บังคับแทน  แบ่งลักษณะตลาดออกเป็น  2  ประเภท  เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว  และพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  เทศบาลต าบลไหล่หินจึงมีความจ าเป็นต้องยกร่างเทศบัญญัติ
ว่าด้วยเรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2559  ขึ้นใหม่เพ่ือน ามาบังคับให้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลไหล่หิน  ประกอบกับเทศบาล
จ าเป็นต้องออกข้อเทศบัญญัติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการก ากับ  ดูแล  ตลอดจนเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียม
กิจการที่ต้องมีการควบคุมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่
หิน  จึงเห็นสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2559   
 
 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลไหล่หิน ว่าด้วยตลาด 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ประกอบมาตรา  35  มาตรา  37  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลไหล่หิน  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  
และนายอ าเภอเกาะคา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2559” 
ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย      ที่

ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินแล้วเจ็ดวัน   
ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2556 
บรรดาเทศบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง  อื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด”  หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 

เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด  

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้ และของอ่ืนๆ  ที่มีสภาพ   

เป็นของสด  
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“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการ
ช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า  

“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ  

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด ปลอดภัย
จากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า 
ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหน่าย
สินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่น
ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ  ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  
“ เ จ้ า พนั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  เ จ้ า พนั ก ง า น ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืน
แห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  
 

หมวด 2 
ลักษณะของตลาด 

ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 
ข้อ 7  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  100  เมตร  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย      โรง

เลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก ที่ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ 1 

ตลาดประเภทท่ี 1 
 
ข้อ 8  ตลาดประเภทที่  1  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ  อาคารสิ่งปลูกสร้าง

ส าหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  และที่จอด
ยานพาหนะ  ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
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ข้อ 9  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  4  เมตร  และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4  

เมตร  อย่างน้อยหนึ่งทาง  
(2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการ

ระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย  ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า  2  เมตร  
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถป้องกันสัตว์  เช่น  สุนัข  มิให้เข้า

ไปในตลาด  
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า  200  ลักซ์   
(9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง  และท าความ สะอาด

ง่าย  มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1.5  ตารางเมตร  และมีทางเข้าออกสะดวก  
โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  

(10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือ ล้างมือ  ทั้งนี้ต้องวาง
ท่อในลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย  1  จุด  และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า  3  ก๊อก  
กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่  30  แผง  ขึ้นไป  ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด  1  จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหาร
สดทุก  30  แผง  เศษของ  30  แผง  ถ้าเกิน  15  แผง  ให้ถือเป็น  30  แผง 

 (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่  50  แผงขึ้นไป  ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย  5  ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก     100  
แผง  เศษของ  100  แผง  ถ้าเกิน  50  แผง  ให้ถือเป็น  100  แผง 

(11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  และทางระบายน้ าตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ทั้งนี้ ให้มี
ตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(12) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (1)  และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ใช้บังคับ  และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มี
ถนนรอบอาคารตลาด  ทางเข้าออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายในอาคารตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ 10  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการ
ขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ใช้บังคับ  และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่าย
สินค้าตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ 11  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  



 

 (นิตยา/D/งานธุรการ/งานสภา) (8 พฤษภาคม 2558) 

- 19 - 

ข้อ 12  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์
เข้าไปคุ้ยเขี่ย  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  

ข้อ 13  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทท่ี 2 

ข้อ 14  ตลาดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ 
และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 15  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า  2  เมตร  
(2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  โดยมีลักษณะเป็น พ้ืน

เรียบ  แข็งแรง  ไม่ลื่น  สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย  และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต  พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ  
หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย  มีความสูงจาก
พ้ืนไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณ
แผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ  และแผงจ าหน่ายอาหารประเภท    ปรุงส าเร็จ  

(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง  โดยเป็นรางแบบเปิด  ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีความลาดเอียงให้
สามารถระบายน้ าได้สะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน  หรือบ่อพักน้ าเสีย  ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ
หรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผ้าใบ  เต็นท์  ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน  ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  

ข้อ 16  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้น
แต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน  50  เมตร 

ข้อ 17  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย      ใน
แต่ละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 18  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่  ๒  นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่  ๑  ได้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ให้เป็นตลาด
ประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

หมวด 3 
การด าเนินกิจการตลาด 

ข้อ 19  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน  เพ่ือสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
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ข้อ 20  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ 21  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  1  ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ  ของตลาด  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  เช่น ตัวอาคาร  พ้ืน ฝ้า

เพดาน  แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  และทางระบายน้ า  อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ พัด
ลม  ก๊อกน้ า  ท่อน้ าประปา  และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน 
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน  และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ ดี  และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และแผง
จ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มี
การระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่พ้ืน

ตลาด  และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด  
ข้อ 22  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  รวมทั้งกรณี

ที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย  และทางระบายน้ า  มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และอ่างล้างมือ  ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ใช้การได้ดี  และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด  และแผง
จ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาล  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่
พ้ืนตลาด  

ข้อ 23  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ  มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ 
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่  1  หรือตลาดประเภทที่  2  ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมทั้งฆ่าหรือช าแหละ

สัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  จนท าให้สถานที่สกปรก  รกรุงรัง  เป็นเหตุร าคาญ   เกิด

มลพิษที่เป็นอันตราย  หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
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(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือ       สิ่ง
ปฏิกูล 

(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ 

เช่น  เสียงดัง  แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 
หมวด 4 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
ข้อ 24  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง

ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(5) การล้างตลาด 
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข้อ 25  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่ายสินค้า

หรือขอบเขตที่ก าหนด  และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ  และ
แสงสว่าง  ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูงจากพ้ืน

ตลาดไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า  เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตาม

กฎหมายว่าด้วยอาหาร  หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและ
ป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข  
 
ข้อ 26  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ  

เช่น  อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัด
ใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์  และโรคตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
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(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  เช่น  ไม่ไอหรือ    จาม
รดอาหาร  ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร         ไม่สูบ
บุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 
ข้อ 27  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย  ท า ประกอบ  

ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์  เนื้อสัตว์  และอาหารทะเล  ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส  

ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภาชนะที่สะอาด  และต้องมีอุปกรณ์ปกปิ ด

อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร  ซึ่งมีการท า  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็น

สัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
(5) เครื่องมือ  เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้  เช่น  เขียง  เครื่องขูดมะพร้าว  จาน  ชาม  ช้อนและ

ส้อม  ตะเกียบ  และแก้วน้ า  ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
หมวด 5 

ใบอนุญาต 
ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไหล่หินประกาศก าหนด 
ข้อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1)  ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2559 
(2)  หากเกิดเหตุร าคาญหรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงผู้ประกอบกิจการ

ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  โดยเคร่งครัด 
(๓)  ผู้ประกอบกิจการต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ  

ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการนั้น 
ข้อ 30 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
ข้อ 31 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ 

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลั กเกณฑ์  วิธีการ  หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  
ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน          ได้รับค าขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ 
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน            เทศ
บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต      ได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี หนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ 32 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ 
เทศบาลต าบลไหล่หินเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย 
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ 
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 28  และข้อ 29  ด้วย 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ กรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระ
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ ด าเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง ครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน ครบ
จ านวน 

ข้อ 34 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลไหล่หิน ข้อ  
35 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ 
ประกอบกิจการ  

ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 37 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 
ข้อ 38  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
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(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 39 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
นั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลไหล่หินรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  7 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  43  ความในข้อ  9(1) (5) (6) (7) (10) (12)  และข้อ  10  มิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งตลาดประเภทที่  1  ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ข้อ  44  ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลไหล่หิน  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้
มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

- และอยากให้สมาชิกพิจารณาก าหนัดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติครับ 
ล าดับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ บาท 

1 
 
 
 

2 
 

ตลาดประเภทที่  1  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ  
อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  
อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ 
 
ตลาดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม        
ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
 

 

- จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเชิญครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา -   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ตลาดบ้านไหล่หินอยู่นอกเทศบัญญัติซึ่งได้จัดตั้งมาก่อนปี 2544 

แล้ว ค่าธรรมเนียมได้ช าระประเภทที่ 2 คือ 200 บาท เก็บภาษีโรงเรือนประมาณ 
1,500 บาท หากท่านคิดว่าอัตราค่าจัดเก็บน้อยไปจะปรับเพ่ิมหรือจะคงเดิม หรือ
อาจจะปรับเพิ่ม ประเภทที่ 1 จาก 300 บาท ขึ้นเป็น 500 บาท ประเภทที่ 2 จาก 
200 บาท ขึ้นเป็น 400 บาท ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาครับ ขอขอบคุณ
ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือจะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลไหล่หิน

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕9 ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาถึง
ประโยชน์ของประชาชน หากเห็นว่าเทศบาลต าบลไหล่หินมีความจ าเป็นต้องมีเทศ
บัญญัติ เทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕9  และเห็นควรรับหลักการ
ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล ไหล่หิน 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕9 จ านวน ๑๒ เสียง   ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐ 
เสียง 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  -  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วม  
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน  ต่อไปเป็น วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อเป็นการ

พิจารณาเป็นสามวาระรวด สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยมีประธานสภาเป็นประธานแปรญัตติ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอ
แปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา   ทุกท่าน กระผมขอแปรญัตติ เสนออัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติ ดังนี้ครับ 

o ตลาดประเภทที่  1  ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง 
คือ  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ห้องส้วม    
ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  และที่จอด
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 500 บาท 

o ตลาดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ  ห้องส้วม        
ที่ปัสสาวะ  อ่างล้างมือ  และที่ เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  300  บาท 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ครับในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ มีใครจะขอแปรญัตติหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติ

ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย
เทศบัญญัติ ตลาดประเภทที่  1  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 500 บาท 
ตลาดประเภทที่  2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  300  บาท โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงร่างเดิม และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแนบ
ท้ายเทศบัญญัติ ตลาดประเภทท่ี  1  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 500 บาท 
ตลาดประเภทที่  2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  300  บาท จ านวน ๑๒ เสียง  ไม่
เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐ เสียง 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ครับในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นให้ชอบตราเป็น เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชมุ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง  ๐ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องที่เสนอใหม่ ขออนุมัติกันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่ เสนอใหม่ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี เสนอญัตติการเงิน หมวดครุภัณฑ์  ที่ดิน และหมวดก่อสร้าง  ของ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  รวมเป็นเงิน 1,126,000  บาท  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  
รวมเป็นเงิน 1,126,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เนื่องจากมีค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้าย ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน        

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2558 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
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ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
กันเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหลักการเหตุผลและค า
ชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอมติในการขออนุมัติกันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559  ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติกันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง งดออกเสียง   0 เสียง 

 
วาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อื่นๆ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ทาง TOT  ได้ขอใช้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หินตั้งแต่ปี 2543  ไม่ทราบว่าทุก

ท่านมีเอกสารไหมครับ  กระผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับ  และจากการที่กระผม
ได้รับค ายืนยันจากเจ้าหน้าที่ TOT  ว่าองค์การโทรศัพท์เป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือหาก าไร
และผมได้ท าหนังสือ ขอให้ย้ายมาอยู่ตรงมุมติดถนนทางหลวงชนบทโรงเรียนไหล่หิน
วิทยาและต่อมาทาง TOT  ก็มีหนังสือกลับมา ขอค ายืนยันว่าถ้าย้ายแล้วจะไม่มีการ
ย้ายอีกภายใน 10 ปี 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล เรื่องนี้  มันเริ่มต้นมาแบบผิด  ข้อเท็จจริง พ้ืนที่ตั้งอยู่ในโฉนดวัดไหล่หิน จริงแล้ววัด

จะต้องเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ  แต่นายกก็อยากถามความเห็นทางสภาว่า  ณ เวลานี้ 
สภาเห็นด้วยไหมเพ่ือวัดนะได้เอาไปประกอบการพิจารณา  แต่ถ้าวัดตกลงก็เป็น
กรรมสิทธิ์ของวัด 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับความจริงสมัยนั้น  ก็เข้าใจนะครับ  เขาอยากเอาความเจริญเข้า

มาสู่หมู่บ้าน  แต่เดือนนี้รัฐวิสาหกิจเข้ามาใช้นี้เกินคุ้มแล้ว  แต่ถ้าต่อไปเขาขอย้ายก็
ขอให้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น  ตั้งแต่ปี 42  TOT  คุ้มค่าเกินไปแล้ว  
เป็นการเอาเปรียบกันเกินไป  ผมว่าเราน่าจะเก็บค่าเช่าดีกว่านะครับ  ผมคิดว่าหน้า
จะเก็บค่าเช่า  ฝากเรื่องเสาของ 366  ด้วยครับ 
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนทา่นประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เรามีความคิดท่ีหลากหลาย  ผมขอนุญาติปรึกษากับผู้รู้  ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างเรา

ต้องศึกษาแนวทาง  ส าหรับผม ผมว่าจะให้ย้ายไปก่อน แล้วอีก 5 ปีค่อยคิดค่าเช่า 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล มติของที่สภาเป็นแค่หลักฐานประกอบในส่วนของเจ้าอาวาส  จริงต้องการความ

คิดเห็นจากสภา คือ  
1. ไม่ต้องย้าย 
2. ให้ย้ายตามที่ร้องขอ 
3. ให้ย้ายและจะขอคิดค่าเช่า 

และจะส่งไปให้ TOT ทราบ สภาเราใช้เอกสารประกอบพิจารณา  ผมคิดว่า TOT มี
รายได้  ควรจะให้เรามีรายได้บ้าง เค้าได้ 100 % เราขอ 2 % ก็ยังดี ถ้าจะย้ายเราก็
ก าหนดและให้เสียค่าเช่าต่อเราน่าจะมีส่วนได้บ้าง 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับเกี่ยวกับบิลการเก็บขยะ  ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไงครับ  เพราะผม

ต้องน าหลักฐานที่ไปใช้และอยากเรียนกราบท่านนายกเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม  ท าไมมันถึงล่าช้า  หมู่ 2 เรามีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมตัวที่บ้านป้าวรรณ 
ท าสัญญาจริงแต่เรายังไม่ท า นี่มันผ่านมากี่เดือน  เหมืองฝายก็ยังไม่ท า  ผมอยากให้
มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับเงินจ่ายขาด ที่จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการเร่งด่วน พ่ีน้อง 

เดือดร้อน เกี่ยวกับเหมืองผมก็ถามทันไหม  ท่านผู้บริหารก็บอกทัน ๆ โครงการนี้ต้อง
ท าจริงท าอาทิตย์ 2 อาทิตย์ก็เสร็จ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ปัญหาของเราคือ  คนงานบ้านเราไม่ค่อยมี  ก็เลยต้องหาจากที่อ่ืน  เรื่องตัวยูเราก็เร่ง

แต่เขาก็บอกว่าอยู่ในสัญญาไม่ต้องห่วง  ต่อไปก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ท าเรื่องเร่งรัด
ออกไป 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับผู้รับเหมา  ผมอยากให้สมาชิกตรวจดูด้วยนะครับ ส าหรับ

ผู้รับเหมาเพราะมันไม่มีกรรมการคอยตรวจ  เพราะขอฝากถึงอนุญาต  ท่านนายกได้
มอบหมายคนงาน  คนงานท าไม่ค่อยดีเวลาผมไปตรวจงาน  ผมก็ท าตามแบบตาม
แปลน  ผู้รับเหมาคนนี้ ผมได้ยินข่าวมาเอาเรื่องอยู่ 

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ - เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ในส่วนสมาชิกสภา  ที่มีส่วนข้อสงสัย  ในส่วนโรงสีข้าวของท่าน เคยเสียภาษีอยู่ 

900 บาท ก่อนหน้านี้ที่เทศบาลจัดท าเลที่ตั้งเสีย  เท่ากันหมด 500 บาท และใน
ส่วนใบเสร็จค่าขยะ  จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  บางที่คนเก็บขยะก็ไม่
เข้าใจ  ถ้ามีรายใหม่ก็ต้องมาแจ้งใหม่  และบ้านหมู่ 2 จะมีปัญหาหน่อยเกี่ยวกับการ
จัดเก็บขยะ  หลายคนของหมู่ 2 จะทยอยมา บางทีก็ไม่ครบ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ก าหนดสถานที่ยื่นแปรญัตติคือ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ          

เราจะประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่  22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.           
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
วาระ 2 (แปรญัตติ) และวาระ 3  (ลงมติ)   ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2559  ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิด ประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 ไว้เพียงแค่นี้ขอปิดการ
ประชุม ขอบคุณครับผม 

ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์    เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


