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 ------------------------------ 

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 1 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              5       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ ์ จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณีต  คงดี 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ ์ วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
สมเหียะ  สระทองไหม 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
 

 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายประยงค์  เกตกรณ์ 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นางนงลักษณ์  ชูแดง 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 
รองนายก อบต. ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต. ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง รก. ปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ประยงค์  เกตกรณ์ 
ภาส  เพชรผ่อง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นงลักษณ์  ชูแดง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
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------------------------------ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.0๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑3 คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิด
ประชุมนะครับ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่       
3/2563  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕63 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 เมษายน 2563 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
   ๔.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง 

ตลาด พ.ศ. ......... 
   ๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง 

สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ......... 
   ๔.๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง 

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............ 
   ๔.๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่องการ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ........... 
   ๔.๕ พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ   
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/25๖3 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่ 13 เมษายน ๒๕๖3)  ต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่  
13 เมษายน ๒๕๖3 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา  

ประธานสภาฯ  สำหรับเรื่องพิจารณาในระเบียบวาระที่  4.1 – 4.4  ในวันนี้  จะเป็นการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  รวม 4 เรื่อง
ด้วยกัน  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

เลขานุการสภา พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 71  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี
อำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนด
โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
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ในกรณีท่ีนายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือ
ว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
นายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนน
เสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554    

ข้อ ๔๓  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒) เหตุผลทีเ่สนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่า

ถูกต้อง 

ให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม  เว้น
แต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัด
ประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีคำรับรองของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คำ
รับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจาก
ประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ ขอหารือว่าที่ประชุมจะให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน  ทั้ง  4 เรื่อง  เป็นสามวาระ  หรือจะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายสุรพล  แผ้วบาง    สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1  เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและไม่
ขัดต่อระเบียบกฎหมาย  ผมจะขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน ทั้ง  4 เรื่อง  สามวาระรวดเดียวครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
นายเสมา  ธรรมบดี  เป็นผู้รับรอง 
นางประณีต  คงดี  เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  หรือไม่...หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล     
ท่าสะท้อน ทั้ง  4 เรื่อง  สามวาระรวดเดียว  

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับเลยนะครับ 

 ระเบียบวาระที่   ๔.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล      
ท่าสะท้อน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...........  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ............  ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายธวัชชัย  ทองตำลึง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...........  ดังนี้  

  หลักการ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 

เหตุผล  เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะและอนามัยในการประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดตั้ง
ตลาด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562  ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  เรื่อง ตลาด พุทธศักราช ..............  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ในส่วนของรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง
คลังชี้แจงครับ 
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นางนงลักษณ์  ชูแดง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ดิฉัน  นางนงลักษณ์  ชูแดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ขอเรียน
ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐  ดังนี้ 

มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและ
สุขลักษณะ 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการตลาด 

(๓) กำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัยการจัดให้มีที่รวบรวมหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การ
ระบายน้ำทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและ
การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้
ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดบริเวณที่ขายของสุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี
การจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการ
รักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่างๆ 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือ
การกระทำใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และ
การออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได ้

มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำ
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหายถูกทำลาย หรือชำรุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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มาตรา ๖๓  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด
ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการ
ดำเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการหรือต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้
ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้
แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณี ที่ ผู้ มีหน้ าที่ ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งค้ างชำระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้น
หยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 

ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้รับเอกสารไปศึกษามาแล้ว  ในขั้นรับหลักการมีเพ่ือน
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปราย หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..........  บ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง เรื่องตลาดรับฟังปัญหากับชาวบ้าน เรื่องภาษี ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อนควบคุมอยู่ เมื่อประชาชนมาติดต่อเรื่องตลาด การเสียภาษี 
ในพ้ืนที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาจับจ่ายค้าขาย การจอดรถคับแคบต้องช่วยกัน 
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดก็ดี เราในฐานะ อบต. ผู้ควบคุมพ้ืนที่ ผมก็
อยากจะให้ดูเรื่องความสะอาด ฝากถึงผู้รับผิดชอบดูแลตลาดด้วยนะครับ ส่วน
ค่าธรรมเนียมให้ดูว่าเหมาะสมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ขอให้เพ่ือนสมาชิกดูค่าธรรมเนียมที่หน้าสุดท้ายครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง หากเรื่องนี้ผ่านสภา อบต.ท่าสะท้อนแล้ว ค่าธรรมเนียมนี้ผู้เสียภาษี
แบกรับภาษีหรือไม่ครับ ท่านประธานครับไม่ใช่เมื่ อมีปัญหาแล้วจะมาว่าสภา 
อบต.ท่าสะท้อน  เป็นผู้อนุมัตินะครับ 

ประธานสภาฯ  ในการคิดค่าธรรมเนียมคิดเป็นตารางเมตรใช่ไหมครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์   ชูแดง ตำแหน่ ง  ผู้ อำนวยการกองคลั ง ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมตลาด  เป็นตลาดที่มีโครงสร้างคงทนถาวรและจะต้องมีการ
ดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ต่อปี แล้วแต่
มติที่ประชุมสภาจะกำหนดซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมเหียะ             
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  4           
บ้านหนองจอก ถ้าตามที่ผมเข้าใจ คือ เดิมไม่มีมาตรฐานแล้วมาออกระเบียบทำให้
เหมาะสม ใช่ไหมครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตลาด
ประเภทที่ 1 ไม่มี มีประเภทที่ 2 มองไปถึงตลาดที่ทางรถไฟด้วยและตรงหน้าบ้าน
นายเชนด้วยนะครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ในการเก็บค่าธรรมเนียม ประเภทที่ 1 ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
ประเภทที่ 2 ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ประเภทที่ 3 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
เอามาตรฐานมาจากอะไรครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ค่าธรรมเนียมศึกษา
จากหน่วยงานอ่ืนแล้วนำมากำหนดเป็นราคากลาง หากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อนเห็นควรปรับลดหรือเพ่ิมก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ตลาดบ่อกรัง หมู่ที่ ๒ เขาดูแลอย่างไรกับ อบต.ท่าสะท้อน ของเรา
ก่อนหน้านี้ เรื่องเก็บภาษี  รายเดือน หรือเรื่องการเก็บขยะรถขยะไปเก็บคิด
ค่าบริการเท่าไหร่ ผมในฐานะสมาชิกหมู่ที่ ๒ ก็อยากจะทราบครับ ขออนุญาต
สอบถามครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่าทาง อบต.ท่าสะท้อน ได้มีการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีในส่วนนี้หรือไม่ครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง เรื่องขยะต้องถามน้อง
ผึ้งอีกครั้งคะ เพราะน้องผึ้งดำเนินการจัดเก็บค่าขยะ แต่เจ้าของตลาดต้องมีหน้าที่
ในการรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของตลาดที่ต้องรักษาความสะอาด
ในตลาดค่ะ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัด
ขยะมูลฝอย  เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ที่จะจัดเก็บจาก
ผู้ที่ทำให้เกิดขยะทุกคน  แต่ในส่วนของค่าจัดตั้งตลาด  องค์การบริหารส่วนตำบล
ยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครับ เนื่องจากเรายังไม่มีข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด 
ออกมาบังคับใช้   
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง ตลาด     
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 2 อยู่ที่ 2,000 บาท หากข้อบัญญัติ
ตำบลผ่านแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จะดำเนินการจัดเก็บ     
ที่ราคา 2,000 บาท ใช่ไหมครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อ  ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  และมีผู้ประกอบการขอ
จัดตั้งตลาด  ตามประเภทที่กำหนด  คือ 

(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการ
เป็นการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีลักษณะประกอบอ่ืนๆ  
ครบตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด  อัตราค่าธรรมเนียม  5,000 บาท/ปี 

(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนิน
กิจการเป็นการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีลักษณะประกอบ
อ่ืนๆ ครบตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  อัตราค่าธรรมเนียม  2,000 บาท/ปี 

(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการ
ชั่วคราว หรือครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนดและมีลักษณะประกอบอื่นๆ ครบตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด  อัตราค่าธรรมเนียม  500 บาท/ปี  

ส่วนค่าธรรมเนียมจะเก็บที่ 500 บาท  หรือ 2,000 บาท หรือ 5,000 
บาท  แล้วแต่สภาพิจารณาค่ะ 

นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  3 บ้านท่าสะท้อน        
หากจัดเก็บ 3,000 บาท เฉลี่ยวันละไม่ถึง 10 บาท ใช่ไหมครับ 

นายภาส  เพชรผ่อง  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผม นายภาส  เพชรผ่อง ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน ผมอยากจะทำความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาในวันนี้ ท่านจะเห็นการ
ตั้งร้านค้าชั่วคราว เช่น บริษัทหรือจัดกิจกรรมตลาดที่มาจากภายนอกตั้งชั่วคราว 
อบต.ท่าสะท้อนไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการจัดตั้งชั่วคราว อบต.ท่าสะท้อนไม่ได้ตั้ง
เกณฑ์ตามตารางเมตร แต่ฝ่ายจัดเก็บได้จัดตั้งหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บ หากมีตลาดชั่วคราวมาตั้ง 7 วัน ทางฝ่ายปกครอง ก็เก็บ 1,500 บาท 
หรือ 2,000 บาท ตามแต่ถนัดตามแต่ตกลงกัน แต่เนื่องจาก อบต.ท่าสะท้อน ได้
มีหลักเกณฑ์เป็นตารางเมตรในการจัดเก็บให้มีเกณฑ์ มีราคาที่ชัดเจน จะได้ไม่มี
การต่อรองมากจนเกินไป อีกเรื่องหนึ่งของตลาดนัด หมู่ที่ 2 จะเปิด ทุกวันอังคาร 
วันศุกร์ และวันอาทิตย์ หมู่ที่ 5 เปิด วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ของ
เจ้าของตลาด แต่ถ้ามีกฎเกณฑ์ของตารางเมตรต่อไปให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจในการ
จัดเก็บเป็นตารางเมตรจะมากจะน้อยลองดูนะครับ 
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง หากการจัดงาน 15 วัน เก็บ 500 มองว่าถูกไปนะครับ อบต.        
ท่าสะท้อนต้องไปดูแลต้องไปเก็บขยะ ผมมองว่าน้อย ให้ดูตามความเหมาะสมให้
เพ่ือนสมาชิกช่วยกันพิจารณา ท่านใดจะเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วมาสรุป
กันครับ 

นายเสมา  ธรรมบด ี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน  สมมุติ
ว่าที่วัดท่าสะท้อนจัดงานลอยกระทงทุกปี และหมู่ที่ 1 จัดจบปีจบเดือน พ่อค้า
แม่ค้าที่มาตั้งขายของแบบนี้จะจัดเก็บอย่างไรครับ       

ประธานสภาฯ  ถ้าตั้งขายแบบนั้นผมว่าน่าจะเป็นการจัดเก็บเฉพาะพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านไม่
เกี่ยวกับตลาด ผู้นำในพ้ืนที่จัดเก็บตามความเหมาะสมนำรายได้เข้าหมู่บ้าน 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ตามประเด็นที่หลายท่านได้
ซักถามมา  ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   
ท่าสะท้อน เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...........ซึ่งเรา
จะต้องพิจารณากันในระเบียบวาระที่ 4.3  นะครับ  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่า
หลงประเด็นนะครับ  ในการจัดงานที่มีเครื่องเล่น จะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
ประกาศใช้ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ผมเองไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ 
100 บาท หรือ 150 บาท 

นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมเหียะ             
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  4           
บ้านหนองจอก ตลาดจะมีปัญหาเรื่องขยะ อบต.ท่าสะท้อน จะต้องมีระเบียบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บด้วยหรือไม่ครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง ในการจัดเก็บแยกเก็บ
ค่ะ ค่าธรรมเนียมตลาดเก็บรายปี  ส่วนค่าขยะเก็บรายเดือนๆ ละ 700 บาท ค่า
ขยะครัวเรือนปกติเก็บเดือนละ 20 บาท  

ประธานสภาฯ  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้ใช้อัตราตามท่ีเสนอมา  ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑  อัตราค่าธรรมเนียม  5,000 บาท/ปี 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒  อัตราค่าธรรมเนียม  2,000 บาท/ปี 
(๓) ตลาดประเภทที่ ๓  อัตราค่าธรรมเนียม  500 บาท/ปี  

 ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่  หรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นด้วย  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด พ.ศ. .......  หรือไม่  
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด พ.ศ. .............  

ประธานสภาฯ  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่วาระที่ 3 การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ...........  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ............. 

 ระเบียบวาระที่   ๔.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล     
ท่าสะท้อน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........... 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ............  ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายธวัชชัย  ทองตำลึง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อน  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .......  
ดังนี้  

  หลักการ  เพ่ือให้มีข้อบัญญัติตำบลท่าสะท้อน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเพ่ือให้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เหตุผล  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
พุทธศักราช .........  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
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  ในส่ วนของรายละเอียดกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  ผมขอมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางนงลักษณ์  ชูแดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
สำหรับรายละเอียดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐  ที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ............  ได้แก่  มาตรา 40  มาตรา 48  มาตรา 50  มาตรา 54  
มาตรา 55 มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  ซึ่งมาตรา 54  มาตรา 55 
มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  ได้ชี้แจงไปแล้วตอนพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..........  จึงขอ
ชี้แจงเพ่ิมเติมเฉพาะมาตรา 40  มาตรา 48  และมาตรา 50  ดังนี้ 

มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการ
แจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการ
จำหน่าย 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และ
สุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จำหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทำ 
ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

(๔) กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร 
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร   

ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ 
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย 

ทำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้ และ

ของใช้อ่ืน ๆ 
มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพ่ือดำเนินกิจการตาม

มาตรา ๓๘  และหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับ
การแจง้ 
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ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนด
เงื่อนไขใหผู้้แจ้งหรือผู้ไดร้ับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้
แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออหนังสือ
รับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับการแจ้งซึ่งมี
รายละเอียดถูกตอ้งตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดใน
สาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 
ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
..........  ไปศึกษามาแล้ว  ในขั้นรับหลักการมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปราย 
หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
ท่าสะท้อน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .........  
บ้างครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง   ข้อบัญญัตินี้จะ
เกี่ยวกับร้านอาหารตามสั่ง  เช่น  อีสานรสแซบ อะไรประมาณนี้ค่ะ ผู้ใดจะจัดตั้ง
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง   

  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
เสนออัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 

(๑) สถานที่ ใช้ประกอบการค้า มี พ้ืนที่ ไม่ เกิน 50 ตารางเมตร  อัตรา
ค่าธรรมเนียม  200  บาท/ปี 

(๒) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 51 – 1๐๐ ตารางเมตร  อัตรา
ค่าธรรมเนียม  400  บาท/ปี 

(3) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร  
อัตราค่าธรรมเนียม  600  บาท/ปี 

  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  เสนอ
อัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
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(๑) สถานที่ใช้ประกอบการค้า  มีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม  1,000  บาท/ปี 

(๒) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑ ,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  
อัตราค่าธรรมเนียม  1,500  บาท/ปี 

(๓) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒ ,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป  
อัตราค่าธรรมเนียม  2,000  บาท/ปี 

  ทั้งนี้  อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดแล้วแต่มติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อนจะดำเนินการพิจารณาค่ะ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้
สมาชิกค่ะ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ร้านของนายสายัญ พ้ืนที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 200 ตารางเมตรได้
ไหมครับ ร้านอาหารตามสั่งตรงทางรถไฟจะเก็บอย่างไงครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ร้านอาหารตามสั่งที่ตั้ง
อยู่บนพื้นที่ของทางรถไฟถือเป็นทางสาธารณะ ซึ่งจะเข้าข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอีกฉบับหนึ่งค่ะ 

นายภาส  เพชรผ่อง  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผม นายภาส  เพชรผ่อง ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน  ผมอยากทำความเข้าใจว่า ร้านต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งตำบลท่าสะท้อนไม่ได้มี
แค่หมู่ที่ 2 นะครับ ประเภทอาหารเราจะมองในภาพรวมทั้งตำบล ร้านค้าไม่ว่าจะ
เล็กหรือใหญ่ ขายผักที่ริมถนนก็เยอะ เปิดร้านขายส่วนตัวก็เยอะ ให้มองที่สัดส่วน
ความเหมาะสม ร้านค้าจะเป็นร้านที่ขายประจำ 

ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 2 เป็นเพียงการยกตัวอย่าง ร้านอาหาร จะเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเป็น
ราคากลาง   ซึ่งพ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม  200  บาท/ปี  
พ้ืนที่ตั้งแต่ 51 – 1๐๐ ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม  400  บาท/ปีพ้ืนที่
ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม  600  บาท/ปี  ผมคิดว่า
ไม่แพง นะครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ขออนุญาตสอบถามครับว่า ตลาดเปิดท้ายจะเก็บอย่างไงครับ ผมมอง
ว่าเป็นการขายเหมือนกัน ไม่ทราบว่าจะเข้าเกณฑ์ข้อไหนครับ 

ประธานสภาฯ  เป็นการขายชั่วคราว วันละ 2 -3 ชั่วโมง ว่าจะมีการเก็บหรือไม่อย่างไร 
เพราะจะได้บอกประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายได้ถูกต้อง 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง   ตลาดเปิดท้าย       
จะเป็นการจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ  จะมีอยู่ในข้อบัญญัติควบคุมการ
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .......... 
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นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมเหียะ             
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  4           
บ้านหนองจอก การจำหน่ายอาหาร ส่วนที่ขายเครื่องดื่มจะเก็บอย่างไรครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่สมาชิกหมู่ที่ 4 สอบถาม หมายถึงร้านสะดวกซื้อ สถานที่ร้านขาย
สินค้าท่ีมีการขายอาหารเวฟใช่ไหมครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ตามร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. ...........  ขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจคำนิยาม  ดังนี้นะคะ 

“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ
และจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัด
ให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของ
แห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซ่ึงผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบ หรือปรุงเพ่ือ
บริโภคในภายหลัง 

ประธานสภาฯ  ถ้าเป็นร้านขายของชำ  หมายถึง  ร้านขายของชำที่มีการขายอาหารสดและ
อาหารแห้งด้วยนะครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ผมอยากสอบถามสมาชิกว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
แพงไปหรือไมค่รับ กระทบต่อรายจ่ายของประชาชนไหมครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  สถานที่ใช้ประกอบ
ประกอบอาหารหรือสะสมอาหาร  ที่มีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร  จึงจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา  1,000  บาท/ปี  ซึ่ง
ร้านค้าหรือร้านอาหารโดยทั่วไปในตำบลท่าสะท้อนไม่ได้มีพ้ืนที่มากขนาดนั้น
หรอกค่ะ 

ประธานสภาฯ  สรุปว่าสถานประกอบการที่เข้าข่ายตามข้อบัญญัติฉบับนี้  มี 2 ประเภท คือ 

1. สถานที่ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันท ี เช่น  ร้านอาหาร  หรือร้านขายอาหารตามสั่ง 

2. สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง
หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภค
ในภายหลัง 

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมตามที่เสนอ  คือ 
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  1.  กรณีผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมี
พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ซึ่งก็คือ  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
โดยหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
มีอัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 

(๑) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร  อัตรา
ค่าธรรมเนียม  200  บาท/ปี 

(๒) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 51 – 1๐๐ ตารางเมตร  
อัตราค่าธรรมเนียม  400  บาท/ปี 

(3) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร  
อัตราค่าธรรมเนียม  600  บาท/ปี 

  2.  กรณีผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมี
พ้ืนที่ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร  มีอัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 

(๑) สถานที่ใช้ประกอบการค้า  มีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม  1,000  บาท/ปี 

(๒) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑ ,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตร  อัตราค่าธรรมเนียม  1,500  บาท/ปี 

(๓) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป  
อัตราค่าธรรมเนียม  2,000  บาท/ปี 

ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...........  หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ
................  

ประธานสภาฯ  การพิจารณาในวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุมฯ  ไมม่ีการเสนอคำแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่วาระที่ 3  การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง  สถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ................  ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........... 

 

 ระเบียบวาระที่   ๔.3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล     
ท่าสะท้อน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ................. 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ................  ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายธวัชชัย  ทองตำลึง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อน  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ..............  ดังนี้  

  หลักการ  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

เหตุผล  โดยที่การดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนด สุขลักษณะในการดำเนินกิจการ
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการ 
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พุทธศักราช .........  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  ในส่ วนของรายละเอียดกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  ผมขอมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางนงลักษณ์  ชูแดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
สำหรับรายละเอียดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐  ที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. .........  ได้แก่  มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 ซึ่งมาตรา 54  มาตรา 55 มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 
65  ได้ชี้แจงไปแล้วตอนพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...........  จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมเฉพาะมาตรา 43  ดังนี้ 

มาตรา ๔๓ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 
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(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายหรือ
ผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย   
ทำประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน  รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่างๆ 

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

(๔) กำหนดเวลาสำหรับการจำหน่ายสินค้า 
(๕) กำหนดการอ่ืนที่จำเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตราย

ต่อสุขภาพรวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ..........  
ไปศึกษามาล่วงหน้าแล้ว  ในขั้นรับหลักการมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปราย 
หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
ท่าสะท้อน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............ บ้างครบั 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง การจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะต้องขออนุญาตจำหน่ายสินค้า  แผงลอย เพ่ือความเรียบร้อย 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ค่ะ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งให้สมาชิกค่ะ 

ประธานสภาฯ  ในส่วนตรงนี้น่าจะมีลักษณะเดียวกับที่จำหน่ายในพ้ืนที่บริเวณริมทางรถไฟ
ใช่ไหมครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง  ใช่ค่ะ  การขายของในที่สาธารณะตรงตลาดบริเวณทางรถไฟตามอัตราที่
กำหนด  ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ก. จำหน่ายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งเป็นปกติ 
  1. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   ๕ - ๑๐  ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม 

100 บาท 
  2. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  ๑๑ - ๒๐ ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม 

200 บาท 
  3. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  ๒๐ ตารางเมตรขึ้นไป  อัตราค่าธรรมเนียม 

300 บาท 
ข. จำหน่ าย โดยลักษณ ะการเร่ขาย  (แผงลอย , ล้ อ เลื่ อน )  อัตรา

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
ค. จำหน่ายโดยลักษณะการตั้งวางขายเป็นครั้งคราว  (งานเทศกาล , งาน

แสดงสินค้าและอ่ืน ๆ)  ครั้งละไม่เกิน ๓๐วัน 
  ๑. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐ - ๒๐ ตารางเมตร  รายละ  100  บาท 
  ๒. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๑ - ๓๐ ตารางเมตร  รายละ  200  บาท 
  ๓. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตรข้ึนไป  รายละ  300  บาท 
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ประธานสภาฯ  ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะมีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร นะครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง  ขออนุญาตกล่าวถึงตลาดเปิดท้ายบ้านบ่อกรังตอนนี้ก็มีการจัดเก็บอยู่
ไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเก็บหรือใครเก็บครับ ซึ่งจะ
เก็บกันอยู่ที่ 20 ถึง 50 บาทตามขนาดของร้าน  เพ่ือเป็นค่าไฟฟ้าและค่าดูแล
ความสะอาด  ไม่ทราบว่าถ้าผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อนแล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หรือบังคับใช้ได้เลยครับ ฝากท่าน ผอ.กอง
ช่าง  ในฐานะปลัด อบต. ด้วยครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ในการจัดเก็บที่ตลาดเปิด
ท้ายบ้านบ่อกรับผมไม่ทราบครับว่าใครจัดเก็บ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อนไม่ได้เก็บครับ 

ประธานสภาฯ  ในตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ
นะครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล             
แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ 
ตามที่ท่านจรงศักดิ์  ได้กล่าวถึงตลาดเย็นที่ข้างทางรถไฟ  ผมได้เจอแม่ค้า ผมถาม
ว่าจ่ายเท่าไหร่ แม่ค้าตอบว่าจ่ายวันละ 20 บาท/ร้าน เพราะเดิมทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นฝ่ายจัดสถานที่ในการจัดให้แม่ค้าไปขายตรงข้าง
ทางรถไฟ เก็บวันละ 20 บาท บอกว่าให้เขตแต่ละร้าน ผมดูแล้วว่าต้องตีเส้นทาสี
แต่ละร้าน บางร้านใช้เหล็กเส้น ความปลอดภัยของคนซื้อไม่มีเลยครับ แต่ตามที่ 
อบต.จรงศักดิ ์ถาม ผมว่าเก็บวันหนึ่งได้หลายบาท  

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ตลาดนัดเปิดท้ายเก็บรายวัน ร้านละ 20 บาท อาจจะเป็นค่าไฟฟ้า 
ค่าทำความสะอาด แต่ อบต.ท่าสะท้อนขอเก็บรายปี อาจจะปีหนึ่งสัก 100 บาท 
ครั้งเดียว แต่ถ้าให้ทาง อบต.ไปเก็บรายวันอาจจะยุ่งยาก ตอนนี้ก็มีคนดูแลน่าจะ
เป็นลุงเฉลิม เพราะลุงเฉลิมต้องต่อไฟ ทำความสะอาด แต่ที่ อบต.มาประชุมวันนี้
เพ่ือ อบต.จะได้จัดเก็บเป็นรายปี ปีละ 100 บาท ค่าธรรมเนียม คงไม่มากเกินไป 
ซึ่งเป็นรายได้ของ อบต. ตัวอย่าง เช่น มี 20 ร้าน ก็เป็นเงิน 2,000 บาท 

นายสมศักดิ์  จรัล  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมศักดิ์             
จรัล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  
เรื่องตลาดนัดผมอยากให้ขายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นแบบ
นี้บางเจ้าก็มาขายนิดๆ หน่อยๆ ก็เก็บ 10 บาท บางวันก็ไม่เก็บ ค่าจ้างทำความ
สะอาดจัดเก็บขยะ วันละ 100 บาท ที่เหลือเป็นค่าไฟฟ้า จะเห็นว่าเมื่อก่อนการ
ขายของของพ่อค้า แม่ค้า ริมถนนไม่เป็นระเบียบ เลยให้ไปขายตรงข้างทางรถไฟ 
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เพราะเห็นว่าสถานที่ตรงนั้นมันกว้าง ไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายก็ปลอดภัย แต่
ถ้าหากว่าทาง อบต.ท่าสะท้อน จะเข้าไปจัดการก็ไม่เป็นไรครับ สำหรับตลาดตรง
นั้นผมรับรองได้ว่าให้ทาง อบต.ท่าสะท้อนเข้าไปจัดการได้ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง อบต.ไม่อยากไปยุ่ง แต่จะเก็บภาษีคนละ 100 บาท ต่อปี ในการ
ดำเนินการเก็บปกติก็ดำเนินการได้ตามปกติ แต่การเก็บค่าไฟฟ้าและค่าทำความ
สะอาดยังเหมือนเดิมครับ ในการจ่ายค่าธรรมเนียมจะมีใบเสร็จให้ว่าเป็นท่านได้
เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ในตำบลท่าสะท้อนใครที่ตั้งขายในทางสาธารณะเก็บ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ประธานสภาฯ  จัดเก็บตามปกติ เพียงแต่ อบต.ท่าสะท้อน จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าแม่ค้า 
พ่อค้าจะขายบ้าง หรือหยุดขายก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อปีไม่ได้เก็บวันต่อวัน 

  ผมขอหารือกรณีการจัดงาน  หรือการตั้งบูทจำหน่ายสินค้า  จะกำหนดให้
จัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไร 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล  
แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ  
ผมขอเสนอให้มีการตัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา ดังนี้ครับ 

  จัดงาน 1-5 วัน  เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  จัดงาน 6-10 วัน  เก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  จัดงาน 11 วันขึ้นไป  เก็บค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 1  ได้เสนออัตราค่าธรรมเนียม  กรณีการจัดงาน  
หรือการตั้งบูทจำหน่ายสินค้า   

  จัดงาน 1-5 วัน  เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  จัดงาน 6-10 วัน  เก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  จัดงาน 11 วันขึ้นไป  เก็บค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

 ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่  หรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะ
อภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน  สมมุติ
ว่าที่วัดท่าสะท้อนจัดงานลอยกระทงทุกปี และหมู่ที่ 1 จัดจบปีจบเดือน พ่อค้า
แม่ค้าที่มาตั้งขายของแบบนี้จะจัดเก็บอย่างไรครับ       

ประธานสภาฯ  ถ้าตั้งขายในกรณีแบบนั้นผมว่าน่าจะเป็นการจัดเก็บเฉพาะพ้ืนที่ของแต่ละ
หมู่บ้านนะครับ ผู้นำในพ้ืนที่จัดเก็บตามความเหมาะสมนำรายได้เข้าหมู่บ้าน 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง ในการจัดงานที่
มีเครื่องเล่น จะต้องขออนุญาตตามกฎหมายประกาศใช้ทั่วประเทศ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ผมเองไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ 100 บาท หรือ 150 บาท 
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ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา ธรรมบดี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3  บ้านท่าสะท้อน  เรื่อง
ตลาดนัดริมทางรถไฟมีผู้ดูแลมีผู้จัดเก็บอยู่แล้ว แค่ตกลงกับผู้ดูแลตลาดไม่
จำเป็นต้องให้ อบต.ท่าสะท้อนรับผิดชอบ 

ประธานสภาฯ  ให้ทาง อบต.ท่าสะท้อน เข้าไปพูดคุยกับผู้ดูแลตลาดที่ตรงทางรถไฟและ
พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า ด้วยนะครับ  

ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่ งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. .............  หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...............   

ประธานสภาฯ  การพิจารณาในวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่ วาระที่ 3  การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง       
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ..............  ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ........... 

 ระเบียบวาระที่  ๔.4  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล       
ท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
............  ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายธวัชชัย  ทองตำลึง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น  จากการตรวจสอบพบว่าการควบคุมการเลี้ยงหรือ
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ปล่อยสัตว์ ตามข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ตามข้อ  5  ซึ่งระบุว่า 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนโดยเด็ดขาด  ได้แก่ 

(๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
(๒) ปลาปิรันยา 
(๓) คางคกไฟ 
(๔) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ 
(๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืน ๆ 
(๖) สุนัข 
(๗) แมว 
(๘) โค 
(๙) กระบือ 
(๑๐) สุกร 
(๑๑) ไก่ 
(๑๒) เป็ด 
(๑๓) นก 
(๑๔) แพะ 
(๑๕) แกะ 
(๑๖) สัตว์อ่ืน ๆ 
(๑๗) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับ

อนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภทและชนิด
สัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะใน
เขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการจำกัดการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ซึ่งในข้อเท็จจริงไม่อาจปฏิบัติได้  จึงขอยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  และขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   
ท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............  แทนดังนี้  

  หลักการ  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

เหตุผล  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ซึ่ งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พุทธศักราช ..........  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

  ในส่ วนของรายละเอียดกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  ผมขอมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ 
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นางนงลักษณ์  ชูแดง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางนงลักษณ์  ชูแดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
สำหรับรายละเอียดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕6๐  ที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ........  
ได้แก่  มาตรา 29  และมาตรา 30  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้
เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกิน
จำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท
ต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมา
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วน
ท้องถิ่น แตถ้่าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาด
สัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์
แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของ
สัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จา่ยสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แกร่าชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการ
ตามท่ีเห็นสมควรได้ 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
บทบัญญัติในหมวดนี้ มีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

กับการดำรงชีพของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดย
พิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดที่คนเรานำมาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปล่อย 
อาจมีปัญหาต่อผู้เลี้ยง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ
โรคได้ เป็นแหล่งของการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่คน เช่น เชื้อไวรัส โรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ แอนแทรกซ์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคอ่ืนๆ รวมทั้งกรณีอันตรายที่เกิดจากถูก
สัตว์กัดทำร้าย นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ 
เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ น้ำเสียจากการล้างคอกสัตว์ ตัวสัตว์ เป็นต้น 
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ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ โดย
ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เพ่ือกำหนด
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ ทั้งในเรื่องประเภทของสัตว์ที่ห้ามเลี้ยง 
กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุรำคาญและการปล่อยสัตว์ในที่หรือทาง
สาธารณะด้วย 

มาตรา 29 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว ์

หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่นใดๆ จะออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
กำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตพ้ืนที่ใดในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น จะครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ หรือจะ
ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งก็ได้  ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นที่หรือทาง
สาธารณะเท่านั้น แต่อาจครอบคลุมถึงเขตพ้ืนที่ของเอกชนก็ได้ ซึ่งมีความหมายว่า
เอกชนใดที่มีพ้ืนที่ ของตนเองอยู่ในเขตห้ามเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาดเอกชนรายนั้นก็
ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ห้ามนั้นได้ในเขต พ้ืนที่ของตนเอง หากฝ่าฝืนก็จะมี
โทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท 

ดังนั้น การกำหนดเขตพ้ืนที่ที่จะควบคุม จึงต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนใน
ข้อกำหนดของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงเขตพ้ืนที่ที่ห้ามให้ชัดเจนด้วย 

เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด  หมายความว่า  หาก
ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตที่มีความเจริญ 
เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น หรือเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะ
ให้มีการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ  หรือ
สุกร เป็นต้น ราชการส่วนท้องถิ่นก็อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้พ้ืนที่
ดังกล่าว เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ และสุกร โดยเด็ดขาด ซึ่ง
หมายความว่า ในเขตพ้ืนที่ อ่ืนที่นอกเหนือจากที่กำหนด ก็สามารถเลี้ยงสัตว์
ดังกล่าวได้ที่สำคัญต้องระบุชนิดของสัตว์ที่ต้องการควบคุมให้ชัดเจนด้วย ส่วนที่จะ
กำหนดห้ามสัตว์ประเภทใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นจะทำให้
เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพียงใด 

ในกรณีนี้ หากเขตพ้ืนที่ที่กำหนดห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด
ครอบคลุมถึงบริเวณที่หรือทางสาธารณะใด พ้ืนที่นั้นๆ ก็เป็นเขตห้ามปล่อยสัตว์
ดังกล่าวนั้นด้วย  ซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมตามมาตรา 30 

เขตห้ามเลี้ ยงหรือปล่อยสัต ว์บางชนิด เกินก ว่า จำนวนที่ กำหนด  
หมายความว่า  นอกจากจะกำหนดเขตห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาดแล้ว 
อาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนดก็ได้ ทั้งนี้ต้องกำหนดชนิด
และประเภทของสัตว์ที่ห้ามให้ชัดเจนด้วย เช่น การกำหนดให้เขตพ้ืนที่ของท้องถิ่น
ทั้งหมดเป็นเขตห้ามเลี้ยงสุกร เกินกว่า 50 ตัว หรือ 100 ตัว ก็ได้ หรือห้ามเลี้ยง
เกินกว่า 2,000 ตัว  เป็นต้น จำนวนที่กำหนดนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของปัญหา
ว่า จำนวนเท่าไร จึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งนั้น 

เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  หมายความว่า  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เขตพ้ืนที่ใด หรือ
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ทั้งหมดเป็นเขตที่อนุญาตให้มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดได้ โดยกำหนดให้มี
มาตรการป้องกัน หรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ดังกล่าวต้องปฏิบัติหรือจัดการให้มีขึ้น ทั้งนี้โดยการนำ “มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการ” ทางวิชาการมากำหนด เพ่ือมิให้เกิดปัญหาด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม สุขลักษณะ หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ คอกสัตว์ ตัวสัตว์ การกำจัดมูลสัตว์และสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ การบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการควบคุมโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีน 
แล้วแต่กรณี หรือกำหนดให้ผู้ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป ต้องจัดทำถังหมัก
แก๊ส (ระบบกำจัดมูลสุกร) อย่างน้อย 1 ถัง  หรืออาจกำหนดให้ฟาร์มเลี้ยงโค
กระบือ ต้องอยู่ห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เมตร เป็นต้น 

ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับปัญหาข้อเท็จจริงตามสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 
ไม่ว่าราชการส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเขตควบคุมในลักษณะอย่างไร ต้อง

สามารถอธิบายเหตุผล ความจำเป็นของการกำหนดเขตในลักษณะเช่นนั้นตาม
หลักวิชาการต่อสาธารณชนให้ได้ เพราะการกำหนดเขต ดังกล่าว เป็นการจำกัด
สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประชาชน และเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะมีผลในการบังคับใช้ต่อไป 

การยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามบทบัญญัติแม่บทตามมาตรา 30 
ในกรณีนี้ โดยหลักการแล้วราชการส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องตราข้อกำหนด

ของท้องถิ่น เพราะบทบัญญัติมาตรา 30 มีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องตราข้อกำหนด
ของท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจ ดำเนินการกักสัตว์นั้นได้ กรณีที่มีการ
ปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะหรือในเขตห้ามปล่อย โดยไม่ปรากฏเจ้าของ อัน
เป็นกรณีฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 29 

ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจึงต้องออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดเขต
ควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ก่อน จึงจะมีอำนาจในการดำเนินการตามมาตรา 
30 ได ้ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการได้ดังนี้ 

1) กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ถ้าพ้น 30 วันแล้วไม่มี
เจ้าของมาแสดงตัวขอรับสัตว์นั้นคืน ให้สัตว์นั้นเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น 

2) กรณีกักสัตว์ดังกล่าวไว้แล้วมีเจ้าของมาขอรับภายใน 30 วัน เจ้าของสัตว์
นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงสัตว์ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายจริงแก่
ราชการส่วนท้องถิ่น  นอกจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับอีกตามโทษที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 73 วรรค 2 คือปรับไม่เกิน  5,000 บาท ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายว่าจะปรับเท่าใดหรือไม่
ปรับก็ได ้

3) กรณีที่การกักสัตว์ระหว่างรอเจ้าของมาขอรับคืน อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสัตว์นั้น หรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น ก่อนครบ กำหนด 30 วันก็ได้ แล้วหักค่าใช้จ่าย
และเก็บส่วนที่เหลือแทนสัตว์ได้ 

4) เมื่อเจ้าของมาขอรับคืนภายใน 30 วัน ให้คืนส่วนที่เหลือที่เก็บไว้แทน
สัตว์แก่เจ้าของส่วนโทษปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
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5) กรณีที่ปรากฏว่า สัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามสมควรได้ทันที ไม่ต้องรอ
เจ้าของหรือรอให้ครบกำหนด 30 วัน 

ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ........  ไปศึกษา
มาล่วงหน้าแล้ว  ในขั้นรับหลักการมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปราย หรือให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  บ้างครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง     เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงลักษณ์  ชูแดง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง การเลี้ยงสัตว์เข้าสู่    
เขตควบคุม ถ้าไม่มีการควบคุมหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องเสียค่าปรับเป็น
เงินไม่เกิน 1,000 บาท ตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ประธานสภาฯ   ในตำบลท่าสะท้อนมีสุนัขและแมวเยอะ ซึ่งขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อยู่นะครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมเหียะ             
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน  หมู่ที่  4           
บ้านหนองจอก เรื่องการควบคุมและการปล่อยสัตว์ ข้ออ่ืนไม่น่าจะมีปัญหา แต่ข้อ 
1.3 หมู่ 4 ไทรงาม  สุนัขเหมือนจะเลี้ยงทุกหลัง ซึ่งควบคุมยาก สุนัขอ่านหนังสือ
ไม่ออก 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ผมดูแล้วว่าสุนัขในประเทศไทย เราไปทำร้ายมันไม่ได้ สัตว์เลี้ยงบาง
บ้านเลี้ยงไว้เพ่ือเฝ้าบ้าน ขอความร่วมมือได้ไหมครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...........  หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..............   

ประธานสภาฯ  การพิจารณาในวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ 



~ 26 ~ 
 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่วาระที่  3  การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง       
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .........  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ........... 

 

ประธานสภาฯ  ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 

   เมื่อครบเวลาพัก 10 นาที ประธานได้เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อนเข้าห้องประชุมเพ่ือประชุมต่อ 

 ระเบียบวาระท่ี   4.5 พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ 

ประธานสภาฯ  ตามเอกสารที่ทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้
แจกให้กับเพ่ือสมาชิก เนื่องจากผู้ประกอบการได้เคยขออนุญาตดูดทรายไปแล้ว
เมื่อครั้งก่อน แต่เมื่อได้ดำเนินกิจการดูดทราย ผลปรากฎว่าพ้ืนที่บริเวณที่ได้ขอ
อนุญาตไว้ไม่สามารถดูดทรายได้เนื่องจากไม่มีทราย จึงได้มาขออนุญาตใหม่ พ้ืนที่
ทีขออนุญาตเป็นของตำบลท่าข้าม 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้มอบหมาย
ให้ผมลงพ้ืนที่ไปดูสถานที่ในการดำเนินการดูดทรายของผู้ประกอบการ ซึ่ง
ผู้ประกอบการได้นำเรื่องเข้าประชาคมหมู่บ้านพ้ืนที่ในการดำเนินการดูดทราย
ดังกล่าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ไม่กระทบชาบ้านที่ทกอาชีพเลี้ยงปลา
กระชัง เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากชุมชน 

นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมเหียะ             
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  4           
บ้านหนองจอก ขอเรียนให้เพ่ือนสมาชิกทราบว่า จุดที่ขออนุญาตเป็นแนวรอยต่อ 
3 ตำบล จนถึงตำบลเขาหัวควาย ในระยะ 300 เมตร ตรงนั้นส่วนใหญ่จะปลูก
ปาล์มไม่ได้เลี้ยงปลาในกระชัง แต่ถ้าหากได้รับผลกระทบในภายหลัง ก็ ได้ทำ
บันทึกข้อตกลงไว้กับทางหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับผู้ประกอบการ ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอให้เพ่ือนสมาชิกช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่
ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีขอ้สงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากเพ่ือสมาชิกสภาไม่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอมติในการ
พิจารณาอนุญาตดูดทรายในพื้นที่ของรัฐ ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้นายณรงค์ชัย ลิ้มสกุล ดูดทรายในพื้นที่ของรัฐ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ผมขอเสนอให้มีห้องทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน เพ่ือจะได้มีโต๊ะทำงานที่ชัดเจน เมื่อมีผู้มาติดต่อกิจการสภาจาก
ภายนอกจะได้มีโต๊ะทำงานครับ และขอฝากเรื่องรถกระเช้าด้วยนะครับช่วยเร่ง
ดำเนินการเนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าถนนดับหลายจุดครับ 

นายสุรพล แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล         
แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ 
ผมขอสอบถามเรื่องรถกระเช้าครับไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
ครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ดำเนินการประกาศไปแล้วครั้งหนึ่ง   แต่มีบริษัทคัดค้าง  
ร่าง TOR  จึงทำให้ต้องทำรา่ง TOR  ใหม่และประกาศใหม่ครับ 

ประธานสภาฯ  ฝาก ผอ.กองช่างดูด้วยนะครับ ถ้าเป็นรถตลาดจะดีมากเลยครับเพราะการ
ดูแลบำรุงรักษาจะหาอะไหล่ได้ง่าย รถที่ได้มาก็เป็นรถที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ดูดีด้วยครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ผมขอ
ฝากเรื่องกล้องวงจรปิดตรง 4 แยกบ้านผู้ใหญ่ชาติด้วยครับ และระบบประปา
หมู่บ้าน จะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำดิบ 

ประธานสภาฯ  ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้วยนะครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสมเหียะ             
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  4           
บ้านหนองจอก ถนนยกระดับหินคลุกไว้ที่ไทรงามขณะนี้เป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไป
มาไม่สะดวก ด้านหลังท่านประธานผมคิดว่าน่าจะมีป้ายชื่อขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน ด้วยนะครับ และใต้แอร์หากมีผ้าม่าน เสียงที่ก้องก็น่าจะ
หายนะครับ 

ประธานสภาฯ     เวลาถ่ายภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนก็จะได้เห็น
ด้วยว่าเป็นการประชุมสภาสมัยที่เท่าไหร่ด้วยครับ 

นายภาส  เพชรผ่อง  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผม นายภาส  เพชรผ่อง ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน ผมขอนำเรียนสมาชิกสภาว่า ตอนนี้เราประสบปัญหาเรื่องเขตแดน   
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ จดตำบลเขาหัวควาย บางท่านาง หมู่ที่ 5 จะมีห้วย
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รัตนโกศัยเป็นเขตแดน หมู่ที่ 3 เขตแดนของเราคือคลองลำพูนไปออกแม่น้ำตาปี 
หลายท่านสงสัยตอนนี้ หมู่ที่ 3 บริษัทมาดำเนินการในตำบลท่าเรือ แต่เป็นพ้ืนที่
ของอบต.ท่าสะท้อน บางท่านางจรดเขาตะเกียบ ให้เข้าใจด้วยเรื่องเขตแดนไฟฟ้า
ทุกจุด ที่เสียเพราะหลอดไฟมีอายุการใช้งานจะเห็นว่าเสียเยอะ มีการขาย เขต
ไฟฟ้าเพ่ือต่อเติมเขตไฟฟ้า ให้ชาวบ้านมาขอขยายเขตได้ ตอนนี้ทางการไฟฟ้า
ได้มาขยายเขตให้แล้วจำนวน  4 ต้น  เป็นเงิน 70,000 บาท  ถ้าขยายเขตต้อง
เสียเอง ที่ผ่านมาผมดำเนินการไปแล้ว 4 ราย  เขตไม่ส่งมา  3  รายทางไฟฟ้าส่ง
มาให้ อบต.ว่าให้ทำขอไปได้เลยทางการไฟฟ้ามีอำนาจอนุมัติได้เลยครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑2.00 น. 
 
       ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 

 
 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจำปี ............  วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ในการประชุมสภา 

สมัย .................. สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจำปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


